




 نازمل ايي الضف لا رييشم

 لوغملا خيرات

 لوألا ءزللا  ىناشلا لجل

 نويناخليإلا

 وك الوه خيرات
 نبدلا ديشر ةمدقم عم

 ةيبرعلا ىلإ هلق
 دايصلا ىطعملا دبع داؤف ىوادنه ىسوم دمحم تأّثن قداص دمع

 هْل مدقو هعحار

 باشملا ىح

 ىبومل اراسرإلاو ةفامئلا ٌةرانو

 برم اميقريا
 "همام ةماملا ةرادإلا



 ةيسرافلا ةرع ةعجرت

 | ميراوتلا عماجل ندلا ديشر ةمدقل

 وك الوع خيراتو

 « ريمرتاك» اهرشن ىتلا ةعبطلا نع

 ةمجت
 35 رهاقلا ةعماح 0 بادألا ةيلكب بدتنملا ذاتسألا : تأشن قداص دمت

 ةرهاقلا ةعماج « مولعلا راد ةيلكب دعاسملا ذاتسألا : ىوادنه ىموم دم
 سم نيع ةعماج « بادألا ةيلكب سردملا : دايصلا طعما ديع داؤف

 1 ش ةعجلرم

 بادألا ةيلكب ةيقرشلا تاساردلا مق سيئر : باشطا يحي

 قباسلا بادألا ةيلكد يمع . ةرهاقلا ةعماج

 ةالشيسو يلج ىلا ى سم



01) 
 « ةعماج ةميق ةمدقمب ريمرتاك ىسنرفلا قرشتسملا باتكلا اذه مادق

 مث بطلاب هلاغتشاو هتايح « هللا لضف نيدلا ديشر فلؤلا نع اهيف ثدحت

 اليوط ثدحت اك . ىرخألا هبتك مث « خيي راوتلا عماجل » هتباتك مث ةرازولاب

 ًاريدج ارفس هتمدقم نم لعجم ةيمالسإلا ةراضملا نم ىرخأ تاعوضوم نع
 ْ . ةدح ىلع عبط نأب

 . ١الف ىلإ ١ ةحفص نم انه ىشو

 « خيراوتلا عماج » نع هثيدخل ء 1م ماع هباتك رشن ريمرتاك نكلو

 نكت ملونم ءازجأ فاشتك ١ ةيحان نم ءاوس هنعريثكلا دج دقو ؛ ميدق

 هباتكلا ءازجأ نم ريثكف ءرشنلا ةيحان نم وأ ريمرتاك مايأ اهيلعرثع دق

 ةقي رطلا نع ثدحتلا ىعبني كلذكو . ًاروشنم سانلا نيب الوادتم حبصأ دق

 مسقلا رشن ىفوأ مخضلا باتكسلا اذه نم رشنام ةمجرت رشن ىف عبتت قبلا
 : . هنم طوطخلا

0) 
 هبتك انايب ”ىراقلا دجي اذه انباتك نم ٠١8 ىلإ 0 تاحفصلا ىفو



 (ب)

 تاعوضوم هيف نيب دقو تادلجم ةثالث ىف عقي ىذلا هباتك نع نيدلا ذيشر

 . اهم دحاو لك

 ىوس هنم همامأ نكي مل نيدلا ديشر باتك ىف ريمرتاكر كف نيحو

 : ىلع لمتشي ىذلاو « نازاغ خيرات ىمسلا « لوألا دلجلا

 ماوقأو لوغلاو زوغوألا لاوحأ حرش ىف لوضفو ةجاييدو دعاوق

 ءارمأ ةرشع مهو « هدادجأو ناخ زيكسج ءانآ خيرات ناسيب مث « كارثألا

 هدافحأو هئاسنبأو ل2اخ زكنج خيرات مث ء( ؟م5 0غ ةحفص)

 تح مهنورصاعي اوناك نيذلا ملاعلا كولم خي راتل لمح ركذ عم « نيروبشلا

 . تقولا كلذ

 وتياجوأ نيناطلسلا نع وربآ ظفاح هبتك ل يذ ةطوطخلا هذه رخآ ىفو

 | ْ , نييناخايإلا نم اهوفلخ نمو ديعس ىلأو

 نبريدج امتار نيعوضوم داجلا اذه نم رشني نأ ىف ريمزتاكر كف دقو

 نأ ىري وهف . ناخ نازاغ خير راتو ناخ زيكنج خيرات امو امهب فرعي نأب

 وه هفدح ناك ألو . "7 نيصلا ىنرؤم تاياور عم امام قفتم لوألا عوضولا

 ىلع مزع دقف هنم ةلوطم لوصف رشن قي رط نع نيدلا ديشر باتكب في رعتلا

 الو ممعع سودداهطأ لاتشجروبرماهوهنيدلاديشرنعةجرتلالؤاحنملوأ ٠ )١(
 ةجرلا هذه ىف ذجو |]13م,ماط ثوري الكنكلو . نيصلاب ساخلا ءزجلا مجرت ىذلا

 - ( 181 ء 1١ دلع ) ل8, ىف ١888 ماع ىرثلأ ةجرت سعنف ةريثك ءاطخأ
 عرات » باتكل اهرمشن ىلا ةييرعلا ةجرتلا ديعسلا دحأ روتكدلا ليمزلا ةمدقم رظاا

 . دلوترابل 6 ىطسولا ايسآ ىف كرتلا



 (ج)

 ماج امب اهتنراقم عم خيراوتلا عماج ىف تدرو اك اهلكن اخ زيكنج ةايح رشن
 خيرات ىناثلا عوضوللا نع امأ.. ىرخألا تاياورلا ىف ريمألا اذه رع

 لصف وهو هناشنمو هلامعأ نع لي وط لصفب هليذ نيدلا ديشر نإف ناخ نازاغ

 ىف ةيزيلجنإلا ىلإ ليذلا اذه لقت دقو . هرشن ىلع ريمرتاك مزع ماهو ليوط

 :* ك2راونع تسمم 6016 مه6ان6 كيرتاب كريكرتسم اتكلك

 , © ةيويسألا صوصنلل ةعومم ىف كلذو | مدالطناعد هأ جاه دمم-ا(طدم

 ةعومجلا هذه نأل همزع ىفريمرتاك ىضم نود لوحي كيرتاب لمع ني لو

 ةياور نع لقن لب نيدلا ديشر صن نع لني مل مجرتلا نألو اسنرف ىف عذت مل
 .صن رشن وه همزتعا ام نأ نيح ىف « « ريسلا بيبح » ىف ثءاج ةرصتخم

 ٍ ش . الماك خييراوتلا عماج

 نود تلاح تدج ىرخأ لماوع نكلو ريمرتاك ةين هذه تناك

 خيرات 1874 ماع جرشأ © نوسود اجداروم نأ كلذ .اهبف رارمتسالا

 ةايح ةججرت لمج ىذلا ىمألا « نيددلا ديشر ةياور ةقدب هيف عبت ىذلا لوغملا
 .ةفرحلا تاياورلا لحم ةققحلا نوسود ةياور تلح دقف ةمزال ريغ ناخزيكنج

 ةيناثلا ةخسنلا نع ةيسئرفلا ىلإ جرت دق ناكىذلا 7 اوركأل ىدىتبي ىف

 هفو -( انه ١549 ) صقنلا نم ريبكص بناج ىلع ىهو نيدلا ديشرل.

 . ىرخألا تافينصتلا

 العبب مكاذاتع اكتوعءعلاومرب () ش
 ا"!هننودلوعم ل' 0طوووم (9)
 مغلو لع اع ماع (0)



2) 

 رشنب مايقلا عمزت سراب ىف :ةيكلملا ةعبطملا تناك هسفت تقولا قو

 ةيسئرف ةمجرتب ةعوفشم صوصنلا نوكست نأ ىلع نييقرش باتكل صوصن

 عم هلك نيدلا ديشرأ لوألا دلجلا رشني نأ ىلع ريمرتاك مزعف . تاقيلعتو

 نيح ةمهملا لقثب سحأ هيلع مزعام قيقحن ىف عرش اهلف . ةيسنرفلا ةجرتلا

 نأ كردأو « عبطلا اهيف ريسي ىتلا ةثيطبلا ىلملتا ىفو ةريصقلا ةايحلا ىف رك
 نم هرشني ىذلا مسقلا ددح اذه ىلعو « هنقاط اهلمحتت نأ نم قشأ ةمهملا

 رشني هنإف كلذ هل ملام اذإف سراف لوغم ىأ نييناخليإلاب نيدلا ديشر باتك

 ديعس ىبأو وتياجلوأ نيناطلسلاب قلعتملاو دلجلا اذهب قحلملا ليذلا كلذك

 :اييتانلخو

 ةمدقملا عم وك الوهب صاخلا مسقلا رشن ىوس ققحي مل ريمرتاك نكلو

 تاقيلعتلاو ىسرافلا صنلا حيحصت نإف « هباتكل نيدلا ديشر اهعضو ىتلا
 . اهتاذي دعت ىتلا ةسيفنلا ةمدقملا هذه مث ةيسنرفلا ةمجرتلا ىلع اهدم ىتلا ةميقلا

 هبسحو . هيلع مزع لق ناك ام لك مامنإ نود لاح دهجلا اذه لك اهق ارفس

 ' اكنيدلا ديشر باتكل عئارلا ىلعلا رشنلا اذه لثمب ماق نم لوأ ناكدنأ

 ديفي لازيالو هنم داق ىذلا وحنلا اذه ىلع ةيلومملا ظافلألا رشن نم لوأ ناك

 . لوغلا خيزاتب نيخرؤملا نم ىنعي نم لك

 نيرشعو نيتنثاب ريمرتاك اهدعأ ىتلا ةميقلا ةقينألا ةعبطلا روبظ دعب'

 رش دقو . 1864 ةنس « 86782108 نب زرب ةعبط نم لوألا ءزللا رهظ ةنس

 دادجأو ةيكرتلا لئابقلاب ةقلعتملا ءازجألا نيدلا ديشرا لوألا دلما نم نيزرب



 هه(

 ةيسرافلا ةطوطيخلا نع هتعبط نيزرب جرخأ دقو . هسفن زيكسنج خي راتو زيكنج
 ءزجلا جارخمإ ناكو . هب درو امل ةيسورلا ةمجرتلا ءزج لك عم ءازجأ ةثالث ىف
 ٠ اهم ةنس كلاتلا

 ةرفإ

 رظنلا أدب دنق نبرشعلا نرقلا ىف امأ . رشاع مساتلا نرقلا ىف ناكأم اذه

 ةجرتو ارشنوأ ارشن ءاوس « نيدلا ديشر باتك جارخإلا ةبجاولا ةطمنا ممر ىف
 تاحلطصلاب ةياثعلا مباط ذختت ةيسرافلا ةيلونلا تاساردلا تأدب اك. اعم

 . لوغلا اهكح ىتلا دالبلا ىف ةيفاقثلاو ةيعامتسالاو ةيسايسلاو ةيرادإلا لغنلاو

 000 ةبراكذتلا بح ةعومج ءايصوأ ةنكل تررق اوعك ماع فو 0

 نوكب نأ ىلع « ىنازاغ كرابم خيرات « ختيراوتلا عما اج نم لوألا راجلا رشن

 : ءازحأ ةثالث ُّى

 ٠ ةيراسو هدادجأ 4 ناخبزيكنجو ةيكرتلا لئابقلا قا لوألا ءارللا ل

 . ناربإ ريغ ىف اوكح نيذلا ناخزيكنج ءافلخ ىف ىناثلا ءزجلا

 .ةيناخليإلا «ناربإ ىاوكح نيذلا ناخزيكنمافلخىف ثلاثلا ءزجلا 2#"

 (ورثآ ظفاح هبتك ىذلا ليذلا.هيلإ افاضم )

 ىذلا « 8اهءادعإ هيشواب « ىسنرفلا قرشتسملا أدبي نأ ىعيبطلا نم ناكو

 نأ قبس لوألا ءزملا نأل : ىناشلا ءزجلاب رشنلا اذهب مايقلا هيلإ دبع



 )و(

 هتعيط نا ولو « 8عءعجاوع نيذلب ىسورلا ف ةرشتسملا ةيسورلا ةمجرتلا عم هرشق

 0 هذه

 خيران ىلع ىوتحي بج ةعومجم ىف هيشولب هرشن ىذلا ىئاثلا ءزجلاو

 «ىاليب وق « وكسنم « كوب وك« ىولوت « ىاتنج « ىجوج «ىاتكوأ : نم لك

 . 151١ ماع بج ةعومج ىف رشنلا مث دقو . روميت

 . ةعومجللا نم (؟) 18 دلجلا « ءزجلا اذه ريغ هيشواب جرخم لو

 : ىرخأ ماسقأ رشنب نونعي نوخرؤملا ذخأ مث
 ظفاح هبتك ىذلا ليذلا ١977 ةنس ( اباب ناخ ) ىنايب رشن ناربإ ىف .

 . تاقيلعتو ةيسنرف ةمجر' عم خي.راوتلا عماجل وربآ

 0 3 رشنب :] لدطم ناي لراكق رشتسلا ىنع ايك اًفوسكشت ىفو

 ناخ اخ نازاغ خيرات ١54٠ ماع 0115. ىف رشنف« ةقباسلا ةطخلا نم ثلاثلا ءزبلا

 « ناجاقايأ : نم لك 4 راتب صاخا مسقلا ءزملا اذه نم رشن ىلاتلا ماعلا ىفو

 : . نوناخيك ؛ نوغرأ «رادوكت دهأ

 .نإف ريمرتاك هرشنام ىلإ ناي لراكو تايب نم لك هرشنام فيضأ اذإف

 ورا ظفاح هعضو ىذلا ليذلا هيف امب ء هرشن مت دق نوكي ناربإ لوغم خيرات

 ' . ديعس ىبأو وتيالوأب صاخلا

 داجلا نإف هيشولب و نيزرب نم لكهرشنام ىلإ هلك اذه فيضأ اذإو
 . هماتتب رشن دق نوكي نبدلا ديشر. خيران نم لوألا
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 8عويبممع ثنو رب ةطخ

  اينعم فراك « ةبراكذتلا بج ةعومج ىلع ءايصوألا دحأك ع نوزبو

 ل58 5. ىف الاقم 190 ماع نم رباني ىف بتكف . ةصاخ 0

 . جيراوتلا عماج باتك رئثنل ةطخ هيف حرتقي

 بتك نيل ديشرف . طوطخالل ىخي راتلا عقاولا: ىلع موقت نورب ةطخو

 دادجأو ةيلوغماو ةيكرتلا لئابفلا خيي ران لمشي ادلجم ناخ نازاغ نم فيلكستب

 وه اذهو . نازاغ ىتح هئافلخ هدعب نمو هسفن ناخ زيكدج مث ناخ زيكنج

 ٠ . لوغلا صخم ىذلا دلجلا

 خيران نإف ديعس ىلأو وتباجلوأي قلعتلل ورتآ ظفاح ليذ هيلإ فيضأ اذإف

 . لكي لوغلا
 ء ور ةلن نم ىلوألا ةعومجلا لثمي « لوغلا خيران ىف « دل اذهو

 . هرشن مت دق هنأ انيأر دقو

 اهرشن حرتقا دقو ماعلا خيرات قاعتتف نورب ةطخ نم ةيناثلا ةعومجلا امأ .

 : ءازجأ ةعب رأ ىف

 ١ ىوبنلا رصعلا مش مالسإلا لبق سرفلا كولم خي رام .
 . مصعتسلا ىلإ نييسابعلاو نييومألا مث « نيدشارلا ءافلخلا يي ران *

 نويوثزتلا اهنمو « ىاالسإلا ملاعلا اهيلإ مسقتا ىقلا تاليودلا م



 (ح)

 . ةيليعامسإلاو ةكبانألاو نويهاشم زراوملااو ةقجالسلاو

 دوهبلاو فتيصلاو كرقلا . لوغلا مهب لصتا نيذلا ماوقألا خيران -؛

 . دونهلاو جر فلاو

 © جئرفإ خيرات باتك» جئرفلاب قلعتملا سقلا ضعب ناب لراكر شن دقو
 . 1561١ ةنس نديل ىف

() 

 « نيرشعلا نرقلا رم ىتاثلا فصنلا ىف ىأ « ةريخألا تاونسلا ىفو

 متض دلجم رهظو نيدلا ديشر باتكر شن ةلكت ىف ةيسورلا ةسردلا“تطشن.

 16.01/ماع هرشن « ناخ نازاغ رخآ ىلإ وك الوه نم ناربإ لوغم خيران ىوحي

 صنلا عمو جيوكسامور و سلترب فارشإي هداز ىلع واغوأ ىلع ميركلا دبع

 ىملعلا عمجلا دالا اذه رشن ىف نواعتو . سدنرا اهب ماق ةيسور ةججرت ىسراقلا

 .وك اب « ناجيب رذآ ىف ىسورلا

 لوألا دلجلا نم ريبك ءزج رشنب تماق دق ةيسورلا ةسردملا نوكن اذهمو

 : يي راوتلا عماج باتكلي

 .ىذلا مسقلا وهو زاكنج خيرران مث زيكذدج دادجأو ةيكرتلا لئابقلا ١

 . 86,عدأ1مع نيررب رشع مساتلا نرقلا ىف هرشن



 (ط)

 نرقلا ىف هرشن ىذلا مسقلا وهو . ( نويناخليإلا ) ناربإ لوغم - ٠

 0 . هداز ىلع واغوأ ىلع بركسلا دبع نب رشملا

)05 

 دقو خيراوتلا عماج نم اماسقأ هرقأب ةيخم راتلا ةيعجلا رشنت ايكرت ىفو

 - شنآ دمحأ ليلجلا لمعلا اذهب موقيو « ةريخألا تاونسلا ىف اهنم ءزج ربظ

7( 

 خيران“ نم لوألا دلجلا ىلإ ءاماعلا مامتها فرصني نأ ىعيبطلا نم نك

 ىف اوكح نبذلا مهك وامو مهلئابق « لوذملا ماوقأ خييراتب هقلعتل « نيدلا ديشر

 ًاعرؤم نيدلا ديشر هيف دعي خيرراتلا نم ىسقلا اذه نأل ناربإ ريغ فو ناربإ

 .«نيدلا ديشرل ثحبلاداوم ريفوت ىلع نان نازاغ لمع دقف  هنعلقتي نأب اريدج

 صاختسي نآوداولا هذه ةءارقنم ديفي نأ « ةيلوغلا ةغالاب هململ « عاطتساىذلا

 ' : نع لوغلا خيرات ذخأ دقو . خييراتلا مهبام اهم

 ةيخيراتلا ثداوحلا ىورت ىتلا ( رتفد نيتلآ ) لوغملا تايلوح-١

 تالجس ىف اهب ظفتحم ناك تايلوملا هذهو « ةيسئرا

 . ةبروطاربمإلا

 رسألا اهب ظبفتحت ىتلا ةلصتما. باسنألا متاوقو ةيخم راتلا قئاثولا - ؟

 . ةريبكلا ةيلوغلا



 (ى)

 ضعبل صاخلا خييراتلا عم ماعلا خييراتلا اهم طلتخي ىلا تاياورلا ©

 . دارفألا وأ رسألا

 نيذلاو نيدلا ديشر ىلع نيقباسلا نيخرؤملا بتك_ر يمرتاك لوانت دقو
 « خيراوتلا عماج نأ ىلإ مهبتكل هدقن نم صلخو لوغملا خيرات اولوانت
 . لوغملا خيرات ىف لضفألا مجرما قحي دعب

 .فرعي وهو ناخنازاغل هخمرات نم لوألا دلجلا تك نيدلا ذي 9
 هيدساح صرح ىذدمو هدادجأ خيرات نيودت ىلع ناخللا اذه صرح ىدم

 .ناطلسلا ءاضرإل هداهتجا ناكف « هيلع ناخلا طاخسإل هب عاقيإلا ىلع

 ةباتك ىف قيقدتلا ىلإ امتاد هنامفدي هيدساح ةطخ داسفإل ةسيعوا
 . لوغلا خيرات

084) 

 .سرفلا خيرات لوانتي مسق : نيمسق ىلإ هميسقت نكميف ىناثلا داجلا امأو
 بوعشلا لوانتي مسقو ؛ دادغب طوقس ىلإ ىالسإلا خيرراتلا مث « مالسإلا لبق
  مهتاحوتف ىفو مهخيرات ىف لوغلل اهب لصتا ىتلا مألاو

 .وتياجوأ سمأب «دوقفلا ثلاثلا دلجلاو , دلجلا اذه نيدلا ديشر بتك دقو
 راجلا هبروتحي ىذلا ماعلا خيراتلا فيلأت ببس نع نيدلا ديشر انثدحم و

 رودي هلكو « ىنازاغ خيررات » ىلع علطا نيح وتياجوأ نإف . هباتك نم ىلاثلا
 ىقتلا بوعشلاو مألا خب رات نع باتك ب تكي نأ ىأر « لوغلا خيرات لوح
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 ءانبو - عريس تحت نوكسلل عبرا ملاقأ تلخد دقو  لوغلا اببلصتا

 . ناكلا هب ىمأام رطس ىف نيدلا ديشر عرش هيجوتلاذه ىلع

)54( 

 داجنلا اذنه ىف اهيلع ىرج ىتلا فينصتلا ىرحألابوأ فيلأتلا ةقيرط امأ

 . بتكلا نعو ءاماعلا نع لقت هنأب انئدحم * نيدلا ديشر نإف « ىتاثلا

 نيجاملاو اطلئا نم « وتباجلوأ طالب ىف و نيريثك اوناكف ءاملعلاامأ >>

 .مترفإلاو بارعألاو كرتلا ماوقأ نم ممريغو روغي وألاو تبتلاو ريمشكو دنملاو

 مهب لصتاف . مريغو نايدأ وشرؤمو نومحنمو ةفسالف ءامملا ءالؤه نمو

 . مهنع ذخأو مهءازآ علطتساو نيدلا ديشر

 أدوزم ناخلا طالب ىف ءاملعلا نم دحاو لك ناكو - بتكلا امأو

 اهنع لخأ دقق  اهتادقتعمو اهتاياكحو هتمأ خي راوت ىلع لمتشت بتكب
 ديشر

 . باتكللا ىف هتطخ عم ققتي آرام نيدلا

 ا ىلا تاياكملااو اياضقلا هنيعب دهشيال حرؤلا نأ زرط وو

 دارفأ نع ةهفاشلا قيرط نم هتامواعم قتسيال هنأ اك« هفلؤم ىف اهررقيو

 هلقانتيام روما بتكي اهنإ . اهخيرات درسل الحس خيراتلا ناك ىتلا ةقئاطلا

 ا ٠ هنوعيذيامو ةاورلا

 كلذكف « داحأو رئاوتم ىلإ لقنلا ميسقت ىف ثيدحلا لهأ بعذ اكو

 : ناعون « نيدلا ديشر دنع « خب راثلا تاياور ىف لقتلا
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 .رئاوتم

 . رتاوتم ريغو

 . لقت اذه نمو . ةهيش هيف تسلو علا ىلإ ىدؤي رتاوتملا نأ هدنعو
 هنم كلذكو . ةيلاخلا نورقلا ىف اوشاع نيذلا ءايفعلاو كولملاو لسرلاب قلعتيام

 | :نستو ةكم لثن ةديعبلا دالبلا خيرات

 دهتجي نأ بحنو . بذكلاو قدصلا لمتحي هنإف رئاوتملا ريغ امأو

 ىف كشاذإو « اهي ذخأ ام ةباور ةح ىلإ نأمطا اذإ ىتح هسرد ىف خرؤلا ٠

 تاياور رثك أ عونلا اذه نمو . اهتم ىف كشي هنأ ركذ وأ اهحرطا ام ةباور
 ماوقألاو ملا ضعب خيررات ةفرعم بعصلا نم لعجم ىذلا سمألا « خيرراتلا ٠
 نم ىناثلا عونلا اذه ىف رظنلا نم رفم الو . ةينيقي ةفرعم دوهعلا فلتخم ىف
 ٠ .رثك لا هنأل تاياورلا -

 هتحصب ًاموطقم هبتكي ام لك نوكي نأ بوجو ىلإ خرؤا بهذولو
 نوكياهنإ هيلإ لقني ام رثك أ نأل ةمأ ةبأ خعيرات بنكي نأ عيطتسي ال دق هنإف .
 طارتشا ىف ددشتلا اذه نم نيدلا ديشر .رذحيو « رابخألا نم رئاوتلاريغل .

 ايازم نم سانلا نامرح ىلإ ىدؤي اذه فنرإف « خييراتلا تاياور ةينيقي

 . خييراتلا ةفرعم

 بتكيو لقني نأ « رتاوتلاريغل ةبسنلاب « خرؤلل ةفيظو نأ ىري اذهل
 تيور ىتلا ةقيرطلابو مهمتك ىف تدروام وحن ىلع ةقئاط لكو موق لك رابخأ



 )م

 ,مريهاشم لاوقأ نمو « موقلا ءالؤه نيب ةلوادتملا ةروبشلا بتكلا نم اهم

 ش ٠ ىوارلا ىلع ةدبعلا اكرأت « مهبف نب زرابلاو
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 خييراتلا ) هخي رات نم داجلا اذه أرقي نم مموي نأ نيدلا ديشر ديرب الو

 .هنكلو « هتمبمب موقيل قاكلا غارفلا هل حيتأو هتقو مسنا عئرؤم هنأب ( ماعلا

 ,نس رخآ ىف وه مث « ليقث بع هقتاع ىلع لأ ريزو هنأ « قحم « ررقي
 لثتعي نأ هيلع ناك نكلو « خرؤدلل ةبجاولا طورشلا هبدل سيلف « ةلوبكلا

 هيف نسحب نأ لواحي نأو هتباتكب ىمأ ىذلا خيرراتلا بتكي نأو هالوم سأل

 . دهملا ةاغ لذبب

 : نيرعأ "ىراقلا نم لمأي وبف اذهلو

 . للز وأ وهس وأ لاخ وأ أطخ نم دحي امعزواجتي نأ اهلوأ

 . هب سحأ اب عدص ىذلا فيعضلا فلؤملا رذعي نأ ىلاثلاو

 هزازنعاو ةسفئب ملاعلا ةقث ىف وهو
 ”ىذلا ماعلا و جري عيفرلا معلا قع

 .نأو بيعلا حلصي نأو صقنلا لكي نأ ًابيعوأ اصقن هيف ىريف باتكلا أرقي

 . هجوريخ ىلع أدب ام مت
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 ,صاخ مسق : نيمسق ىلإ مسقني خيراوتلا ماج نم ىناثلا دلجلا نأ ان



 (ن

 ىمالسإلا خيراتلا مث « مالسإلا لبق ناريه خيرات مث ءاظلاو ءايبنألا خيراتب

 دونحلاك « لوغلا اهفررع ىتلا بوعشلاب صاخ ىناثلا مسقلاو « لوبلل وزغ ىتح

 * نرأ نيدلا ديشر ةطخ قباسلا دنبلا ىف انرك ذ نأ دعب عيطتسنو . ترفإلاو

 أدبم قدأ ةرابعب وأ لقتلا أدبم نأ « نيصتخلا نيخرؤلا نع القت « ررقن

 : كلذ نم « لوألا مسقلا نم ةريثك ءازجأ ىلع قيطني فينصتلا

 . ىنيملا خيرات باتك نع ذوخأم ةبوزغلا ةلودلا نع هثيدح ١

 « رودصلا ةحار » باتك نع ذوخأم ةقجالسلا نع هثيدح - ؟

 نم ذخت « رودصلا ةحار » رشنب لابقإ دم ماق نيحو . ىدنوارلل

 هنأ اك. اهب نراقيو اهنم حلصي ةيناث ةخسن نيدلا ديشر ضن

 . مهاربإ نب دمت دماح ىنأل « قوجلس لآ خيراوت » نع لقن

 براشم » : ىلاتك نع ذوخأم ةيهاشمزراوخلا ةلودلا نع هثيدح ©

 قدنف نباب روهشملا قببلا مساقلا ىنأ نب نسحلا ىلأل ©« براجتلا

 ىيوزقلا ةمالعلارك ذ دقو . ىنبوجلل « ىاشكتناهج خب رات » نعو

 ىف هلك « ىاشكتن اهج خيرات » بعوتسا نيدلا ديشر نأ

 ةلاسر رظناو « اك ص ثلاثلا ءزجلا ةمدقم ) . ًاصيخاتو القن هباتك

 نبدلا ديشر نع دايصلا داؤف روتكذدلا ليمزلا اهمدق ىتلا هاروتكدلا

 ' , ( 501-708 ص لوخملا خرؤم هللا لضف



 (س)

 ىلوأ لوألا اهرداصم نم لودلا هذه خيراوت لقن نأ نيبتن اذه نمو

 . ال نيدلا ديشر فينمعت نع ةمجرتم اهرشن نم

 . ةيناثلا ةيترلا ىف هتمجرت وأ مسقلا اذه رشنب ةءانعلا دعت كلذلو

 )؟١(

 دقق لوغلااهفررع ىتلابوعشلاب صاخللا وهو دلجلا اذه نم ىناثلا مسقلا امأ
 خي رات ةباتك دارأ نيح هنأ انثدحب وبف . ًارييك ادهج نيدلا ديشر هيف لذي

 بطلاب نيملاع اناكو نوسكيو ىجاتيل : ام نيينيص فنيملاء مدقتسا اطملا
 هبتك طخ خي راف ىف باتك ريخ نأ نيدلا ديشر اربخأ دقو خي راتلاو كلفلاو

 :م نوصصختتم تامال ةثالث

 وبج ناج نان ةنيدم نم نيهوف

 ويج نك ةئيدم نم وجنفو

 نيكوؤأل ةئيدم نم نوخيشو

 . هتلاصأب اودبشو باتكلا اذه اومجار ةكلمملا ءاماع نأو

 . هنع لقتو باتكلا اذه نيدلا ديشر رضحأف

 خيرات » لوغال موظنملا هميرات ىف ىناشاكلا نيدلا سمش ركذيو

 طالب ىف ناخ ىاليبوق ريفس « ككنس ككئيج دالو ريمألا نأ « ناخ نازاف
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 ناكف «ديرملا عم خيشلا سواج « نيدلا ديشر عم سلجم ناك« نازاث

 . نودي نيدلا ديشرو ىح ريمألا

 .نيدلاديشر هنع لخأي ىذا ردصملا ةقد نع ةحضاو ةركف ىطعي اذهو

 ةيالو ةفرعم ىف » : رفلا خيرات نم ىناثلا مسقلا نم ثلاثلا' بابلا

 رك ذو هتبصقو حيبسملا ةدالو ُْى 00 : عبارلا بابلاو 6 اهرزجو اهراحو جر فلا

 0 .اةمأ ماع غارب ىف ناب لراكر شنلا اذهب ماق . « ةرصايقلاو تاوبابلا

 )؟١(

 عماج » ةمجرتو رشنل اندنع اعد نم لوأ مازع باهولا دبع ليلجلا انذاتسأ

 ندلا ديشر نع ةيفارغجلا ةيعجلا ىف ةرضاحم 1947 ماع ىقلأ . « خيراوتلا

 ةيقب ةمجرتبو هنم ىبرعلا مسفلا رشنب مايقلا ةرورضو هباتك نع اهبف ثدحنو
 . ىالسإلا ملاعلا ىف لوغلا ةرتف نع غارفلا دسنل ةبب رعلا ةغللا ىلإ ءازجألا

 ىلا ( ؛ خيرات ١86 ) بنكتلا راد ةطوطختم ىلإ هللا همحر ذاتسألا راشأو

 نع ةروصم تو ٠ هتريسو هابآ : ناخ زيكنجو لئابقلا خي راتب صتخم

 ديوعمب ةروص اهنمو ( زيكنج خيرات ) لوبتتساب ايفوصايآ ةبتكم ةطوطخم
 اذه رشنب أدبن نأ ذاتسألا دصقم ناكو . ةيب رعلا ةعماجلل عباتلا تاطوطخملا



 ا

 ( ف)

 نم وهو اييرع هنوكل اًييسن لبس وهف « لوذلا خيرات نم ىبرعلا مسقلا

 . « خيراوتلا عماج » ماسقأ لوأ ىتمزلا بيترتلا ةيحان

 هنم دجوت ىذلاو هل لباقلا ىمرافلا صنلاب نروقام اذإ ريسي ةقيقحت نإ مش

 . ( ىارسوباق بولم ) كشوك ناور ةبتكم ىف ةطوطخم

 ىوس 4 خيراوتلا عماج » تاروشنم نمايندل نكي مل كاذنيحو

 ورآ ظفاح هبتك ىذلا ليذلاو « هيشواب و ريمرتاك اهرشن نبذللا نيمسقلا

 ىلإ هلك باتكلا لقتل ةلماش ةطخ عضو ريسعلا نم ناكو « باتكلل

 . ةيب رعلا ةغللا

 ًاذاتسأ ناكو « بادآلا ةيلكب ىكسرونيم ذاتسألاب انيقتلا 4 ماع فو

 الوأ رشنن نأ ىلع انقفتاو « خيراوتلا عماج نأش ىف انثدحنو « اهب ارئاز

 دعي هرشن ىذلا اهل ىمرافلا صنلاب اهنراقت نأ ىلع بتكلا راد ةطوطخم

 توافتلا ضعب تبقت دق ةنراقلا نإف « نيزرب ةريثكلا تاطوطخخلاب تانراقم

 ةضماغلا ظافلألا شعب حيحمت ىف ديفت اهنأ اك ىسرافلاو ىل رعلا نيصنلا 3

 . نيصنلا نم لك ىف '

 نع انثدحتو ىني وزقلا ةمالملاب نارمطب تيقتلا 1949 ماع نم وبام ىفو

 . نيزرب ةخسنب اهتلصو انيدل ىتلا ةيب رعلا ةطولمخلا نعو ؛ خي راوتلاعماج رشن

 اهل هئانتقا ةيفيك نع ىنثدحو ةردان اهنإ لاقو ةخسنلا هذه ذاتسألا ىنا رأ دقو



 ( ص)

 خي راترشن ىف ةيهأ هل 0ريزرب ةخن ىلع عالطالا نأ كشالو

 . ناخزيكنج

(15) 
 ةيلاعلا برحلا دعب انينتقا دقو « باتكلا نم ةروشنملا ماسقألا ترثكو

 ةعماج هترشن ىذلا مخضلا داجلا مث « ناي لراكاهرشن ىلا ءازحألا « ةيناثلا

 ةيخم راتلاةيعبجلا اهرشنت ىلا ءازجحألا رهظت ادي ور ادي ورو « نييناخايإالل وك!

 ةطخ عضن نأر سيلا نم حبصأ اذه دعب . شن 1 دمحأ ذاتسألا قيقحتب ةرقنأب

 . لوغملا خيرات رشنل ةلماك

 نونفلا ةباعرل ىلعألا سلجلاب ىناقثلا لدابتلاو ةمجرتلا ةنجل نإ مث
 باتك نم « لوغملا خيرات » رشنو ةمجرت تحرتقا ةيعامتجالا مواعلاو بادألاو
 نأ « ةفاقثلا ةرادإ « ىوقلا داشرإلاو ةفاقثلا ةرازو تررقو . « خي راوتلا عماج »

 . همامتإ ىلع نيمي نأ هللا وجرن ىذلا خيراتلا اذه رشنب موقت

 : نيدلجم باتكلا نوكيسو

 : ني رج ىف جرخيو لوألا دلجلا

 يتلا ةيبرعلا ةطوطخلا رشن وهو . ناخزيكتج خيرات لوألا ءزجلا - ١

 وباق بوطةخسنب اهتراقم عم « بتكلا رادب انيدل

 لوصحلا نكمأ اذإ نيزرب ةخيسنو ةيسرافلا ىارس

 , اه



 (ف)

 . ناخ روميت ىتح ناخ ىاتكوأ نم زيكنج ءانبأ - ىلاثلا ءزجلا  ؟

 ىتح نييناخايإلا خب رات ىوحم « ءازجأ ةئالث ىف جرخم و ىلاثلا دلجلاو

 : ناخ نازاغ دبع رخآ

 . ناخ وك الوه خيرات : لوألا ءجلا ١

 . ناخ وناخييك ىلإ ناخ اقانآ نم تاناملا خي رات : ىلاثلا ءزجلا  ؟

 . ناخ نازاغ خيران : ثلاثلا ءزيلا م

 وربآ ظفاخل خي راوتلا عماج ليذ وهو « قحلملا » كلذ دعب ىفأي مث

 ٠ نييناخليإلا ةلسلس هب شن

(16) 

 نوخرؤلا هيف ىريسو «وكالوه خي راتب قاعتي مويلا هرشنن ىدلا ءزجلاو

 ىلع وك الوه شيج ةميزه مث ؟ دادغب طوقسو ؟ ةدحاللا نع ةديدج ةياور

 . تولاج نيع ىف نيبرصلا دي

 نبدلا سمث ةاضقلا ىضاق زع وأ فيكو ةدحالملا نع نيدلا ديشر ثيدخ

 ,نرم احوضوو اليصفت رثك أ مهعالق مدهب نآ اقوكنم ىلإ ىنيورقلا

 . ةيبرعلا تاياورلا

 مصعتسلا لتقب ةيسابعلا ةفالخلا لاوزو دادغب طوقس نع هثيدح امأو

 مةنسلا لهأ نم نيملسملا نيخرؤملا بتك ىف دروامطاقنلا نم ريثك يف فلاقيبف



 )د

 انيبم ىمقاعلا نبا هب ماق ىذلا رودلا نع ثدحتي وبف ٠ اكرت وأ اوناك ابرع

 ضرعت دح ىأ ىلإو ةفياخلل هحصن ىف اصاخم ربزولا اذه ناكدح ىأ ىلإ

 هنأو وك الوه ىباحت هنأب رب زولا مهتا.فيكو « ةفيالنا نباو رادتاودلا سئاسدل

 ىف هؤادعأ حجم فيكو ىعيش هنأل مهتقالخ لاوز ىنمتيو نييسابءلا ضغبي

 ىتلا ةروصلا هذه ريغ ىقلعلا نبال انه اهارن ىتلا ةروصلاف . هنع اذه ةعاذإ

 صصقك رت باتكى وأ ريثك نبال ةيابنلاو ةيادبلاكى رحباتكى اهدجن
 . اشاب تدوجل افلخ خي راتو ايينأ

 هرودب ملسي مل ىذلا ىسوطلا نيدلا ريصن هجاوحلا نع ثيدحلا كلذكو

 لمعي وبف كشلا اهملإ قريال ةروص انه اروصم هارث نيخرؤملا ضعب ماهمأ نم

 . نيماسملا نوئشب ةبانعلا ىلع وك الوه ثحل لئاسولا لكي

 فتيخرؤدللو « ةفياللا اهب لتق ىتلا ةقيرطلا نيدلا ديشر رك ذي ملو

 قيائاجلاب ثعب ةفيلخلا نأ ديشر رك ذو . اذه ىف ةريثك تاياور نييمالسإلا

 . زوقود هجوزل ءاضرأ ىراصنلل ليي ناك ىذلا وك الوه فطع ردتسيل

 حرؤملا ثيدف وكالوه شيج ىلع نيب رصملا راصتنا نع هثيدح امأو

 « لوغملا دئاق رودي هسفن تقولا فوهو « ْرْطق ةطخ ىلع ىنثي وهف فصتما

 فرشلاو ةزعلا' عم توملاف » توملا ىتح لاتقلا رؤي اعاجش ادئاق ؛ اقوب وتيك

 هشيج ءانف وك الوه ىلع نكوبيو « « تاوم لاو لذلا عم برحلا نم ريخ
 , © ادحاو اماع نلمحت مل هدونج ءاسن نأ كللملا روصتبلو )



 (ش)

 ع د

 . اهانرك 3 ىتلا ةلمللا قفو لوأب الوأ باتكلا نم :حنيام رشنن فوسو

 ةياع ريست ىذلا ةفاتثلل اياعلا فادهألا قيقحت ىف قداسعلا مزعلا نأ ىف كشن الو

 قيقم « اندعب نم وأ ءانل نكي نآب قيلخ ىوآلا داشرإلاو ةفاتثلا ةرازو

 ةبتكملا ىف ىالسإلا خيراتلا تاقاح لاكستسا ىلع المع لوغملا خب. رات رشن

 . ةيب رعلا

 ؟, ناعتسما هّللاو

 ا ١95 وام باشا يىغ





 ربمرتاك ةم)قم

 ةمجرت

 ةيءاسلا تاساردلا ذاتسأ

 سم نيع ةعماج ء بادآلا ةياوع

 ةعجأ سم





 مق

 ذانفلومو نرلا بش ةاح نع

 :اهنم ليج لك كرتي نأ ىلع روصعلا عيمج ىف ةرضحتمل منألا تصرح

 ,مولعلا ناديم ىف اوزاتما نيذلا ءاظعلا هلاجر ةايح نم ةروص هبقعت ىتلا لايج الل

 هيلايل سترك ملاع وحن ءافولا تامالع طسبأ نأ سانلا رعش دق ذإ ؛ بادآلا وأ

 « نايسنلا لئاوغ هنع درب جايسب همسا اوطيحن نأ ةلبقلا لايجألاو هليج فيقثتل

 ةياتكلاب فتكي مل اذه انثحبل ًاعوضوم هانلعج ىذلا لجرلا ناك اذإ نكسلو
 وضع وه ىذلا عمتجلا وحن ناسنإ لك هب نيدي ىذلا نيدلا دادسل فيلأتلاو

 هكيلم اهعضو ىتلا ةقثلا ققحو « ةماه فئاظوب اضيأ ماق لب « هئاضعأ نم

 ابليصافتو ةقاششلا ةرادإلا ءابم بادألاو ةفاقثلا ىلإ ممب دق ناكأذإو « هقنع ىف

 ابهنأ ىف ”ىراقلا كشي ال دق ىتلا ةقئافلا هتافلؤم تناك اذإو « ةكئاشلا

 هنإف ؛ ةلفاملا هغارف تاقوأل ةرمث الإ نكست مل « هتايح لك هنم تقرغتسا

 هكلذ ىلع لصحي نأو « ناسنإلا ىنب ةرك اذ ىف ةفعاضم ةايح ايحب نأ قحتسي

  هتافلؤمو هلامعأل هيزنلا قداصلا خيراتلا هل هلهؤي ىذلا ةرهشلا نم عونلا

 . نيدلا ديشر صخش ىف عمتجت لضفلا نم ىحاونلا هذه لكف

 ءارمأ ةثالثل ةرازولا ىلوتو « ةريبك ةكلمم ىف ةموكلا ةشايرب هيلإ دبع



 املس ع سس

 نيبو « ةسايسلا لج زيسمت ىتلا تافصلا نيب عمي فيك ف رعف « نيهباتتم

 هباصأ دق هنأ ىلإ اذه . بدألا لاجنر هب زيمتي ىذلا فراعلاو ٍلعلا ىف رحبتلا

 ىلإ لوصولا ىلع اهبف كشوأ ىتلا ةظحللا ىفف ؟ انرظن ىف هردق نم عفر ثداح

 ةيملعلا هتافلؤمو ةليوطلا: هتامدخ نأ ابق ودبي ناك ىتلاو « ةيلمعلا هنايح ةمتاخ

 ءءاهرسأب ةيروطاربمالا لبق نم ًامارتحاو « ةمي ركةخوخيش هل تنمض دق
 تحاطو « هتملظع ةَق نم هب توبف ؛ روصقلا تأ رماؤم نم ةسماؤم هلوح تكيح

 . انا ريغ كما الأ تبني ناكقلا تحت هسأرب

 .هضوميأم ربدقتلا تاآ نم هيلع قدني نأ لدعلا نمم نذإ سبأ ْ
 ' ضعي صصخأ نأ ىجاو نم تيأر كلذل ؟ هي رصاعم دوحج نع ام ةقي'رطي

 « ةيبدألاو ةيسايسلا هتايحم تطاحأ ىتلا ةيسيئرلا فو رظلا عج تاحفصلا

 ىرك ذل ليجلاب ىناقرع نع ربدقتلا نم ليئضلا ردقلا اذه ربعأ نأ تدرأو

 ىتدافأ ةريثك تامواعم هبتك نم تفرتغا دقو ؛ نوايلقلا الإ هفرعيال بتاك

 هتمسق دقق لوطلا نم بناج ىلع لصفلا اذه ناك امو . نايحألا بلاغ ىف

 نم هرابتعاب نيدلا ديشرل ةروص مسر ىلع لوألا مسقلا ىف لمعأس « نيمسق ىلإ
 قحلمب كلذ عبتأسو « ةيسايسلا هتايح راوطأ" عبتتأ نأ ىلعو « ةسايسلا لاجر
 ىوطنيف ىئاثلا مسقلا امأ ..هدالوأ ةايح نع هصمج ىننكمأ ام لك ىلع ىوتحي

 . ىبدألا هجاتنإ نع ةبهسملا ليصافتلا ضعب ىلع



 لولا رسقلا

يفحو ريخلا ىبأ ةلودلا دامع نب نيدلا ديشر وأ ديشر هلا لضف دلو
 .قفوم د

[ » مساب فرعت ميدقلا ىف تناكىتلا نادمه ةنيدم ىف ىلع ةلودلا
 : « ناتابك

 تناك نيذلا لاجرلا ريهاشم ضرعتسي وهو « 27ةفيلخ ىجاح نأ فرعأو .

 ناعفي لف «نيدلا ثايغ هنباو نيدلا ديشر مهني نم لعج دق مل اطوم « زيربت»

 نكلو «ريثكب هنم مدقأ بتاك نع اهلقن ىتلا ةقيقملا هذه ىلإ تلا ارجل

 .سأر ىلع ركذي انفلؤم نأ كلذو « ىوعدلا هذه دينفتل ةدحاو ةلك نكت

 2 هل بق اهنأ ىلع 9« فاادمحلا » ةبسن هبتك كرم باتكل ك

 ةحملا هذه نأ ًاديح فرعأ انأو . ناكم ىأ ىف ىزربتلا بقل هسفنا

 لدتالأ « نييقرشلا ىدل ثدعتام ًاريثكذإ ؟ انطق اليلد اهدسو نوكتال دق

 نم هنأ ىلع « صاخشألا دحأ منا ىلإ فاضت ىتلاو ةبسنلا ءاي ةيبتتلا ةنصلا

 ريهشلا نرؤملا نأ ليبقلا اذه نمو . اهم ةبسنلا هذه تقتشا ىتللا ةئيدملا ديلاوم

 « دنقرمس ىف داوي مل هنأ عم « ناكم لكى ف ىدنقرمسلا بقل لمحت قازرلا دبع

 هذه نأ ريغ . هتايح نم ًارطش ايف ىضق هنكلو « كلذب هسفت وه انريخأ اك

 . 985# ص.« ةينيطئطسقلا ميط , امن ناهج ()

 45 ةقرو « 55+ مقر ةيسراف ةطوطخم « ءارعشلا ةركذت » هأش تلود ستي (6)

 : هلوق كلذ ىلإ فيضيو « ©« تئادمه لصأ رد » نادمه نم انفلؤم لصأ نأ ىلع ؛ هسو

ىرخأ ةنيدم ىف دلو دق بتاكلا اذه نأ ىلع لدي ءىش ىأ دوي ال هنإ
 ٠ سراف ندم نم 

 ٠ ( كلذ دعب ءارعشلا ةركذت تعبط )



 نكي ال اهتلثمأ نم ريثكلا رك ذ عيطتسن ىتلاىرخألا تالاملا ضعبو ةلاحلا:

 ىعدي « هارن ال اننأ اك. انبتاكم ةصاخلا ةلاحلل اسايقم نوكت نأ «ىل ودب ايف

 ةجردلا ندم نم تناك ىتلا نادمع ىف ماقأ هنأ « هبتك رم عضوم ىأ ىف

 رخفي الأ ريسعلا نم ناكل زي ربت ىف العف ماقأ دق ناكل هنأ مقاولاو « ةيناثلا

 . ةيروطاربمالا ةمصاع ناخ نازاق دهعىفربتعت تناك اهنأ ايس الو « اهيلإ هتبسنب

 ' نينس اهيف شيعي نأ هيلع ىضق دق ةرازولا بصنم نأو « سراف ىف ةيلوغلا

 الصأ نادمه ىلإ باستنالا ىلإ هتمفد ةصاخ بايسأ كانه تناكو لف . ةليولع

 همسا ىلإ فيضي نأ .قرشلا باتك نم ريثكلا لعفي اك هعسو ىف ناكل

 . هترقم اهلعج ىتلا ةنيدملا ىلع ىناثلابو اهيف دلو تلا ةنيدملا ىلغ اهدحأب لدي نييقل
 طاخلا كلذ ىلإ ىدأ ىذلا ببسلا فشتسن نأ لبسلا نم هنأ ىلإ اذه . داتعما

 هتايح رم ًاءزج ىضق دق نيدلا ديشر ناك امل هنأ كلذ : هيلإ ريشن ىذلا

 ريثكب اهءاجرأ نيز اك« اظوحلم ًافطع اهوحن ىدبي ناكو « زيربت ةنيدم ىق
 دمتعا ىذلا ميدقلا ردصلا كلذ ىرتلا ىفارغملا ىراج دقق « ةمخنفللا رئايعلا نم

 قلعتلل ةجيتن الإ نلاي مل ليضفتلا كلذ نأ أطخ طبنتساو « صيحمت نود هيلع

 انربتعا اذإ نكسلو . هداليم دهش ىذلا ناكسلا وحن ناسنإ لك هب رعشي ىذلا
 سراف ىف ةيلوخملا ةي روطاربمالا ةمصاع « انلق اك« ةرتفلا هذه ىف تناك يربت نأ

 رئاملا اهليمجت ىلع صرحلا ديدش ناك « انبتاك ةمعن ىلو ؛ ناخ نازاق نأو
 هتافر لابقتسال هدعأ ىذلا حيرضلا اهبف ديش هنأو « ةبحرلا. ىحاوضلاو ةمخفلا

 هكيلم ىرك ذا لالجإلاب ملا ندلا ديشر نأ ةلوهسب كردن اننإف « هتامم دعب
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 لاثم' ىذتحي نأ دارأ « ربدقتلاو فطعلا تايآ لك هيلع قدغأ ىذلا عماللا

 ىذلا مخنلا حي رضلا كلذ ؛ رغآلا و ؛ اهيف ماقأو ةمصاعلا هذه ليمجنف هديس

 . هثوم دعب هنامجلل رقم نوكيل هدعأ

 مقكتو يق فاردي دهر“ رداهب ىزاغلا وبأ ,عزيو
 . ةشقانلا قحتسي ال

 بوسنلا « ىاطخ » خيي راث باتك ىف 0 ندا ديشر ركاذ دربو

 همجرتم ىرن ثيح « 80م6 !4بااهع رلم هي ردنأ هرشن ئذلاو ء ىواضيبلل

 نم ءىشب هانلوانت ول وحن ىلع "7 ةيسرافلا تارقفلا ىدحإ مجررتي ةينيتاللا ىلإ

 نع ةباور « نيدلا ديشر ركذي » : اذكح اهئمجرت اننكم أ « فيفطلا حيحصتلا

 « دعب ايف ىرتس اكء ريخألا اذهو 2هينادد 1هطتمو-ههدو جئاس جنشت دالو

 ىتلا تاريسغتلا موفأ انفلؤم هنم قتتسا دقو « ةيمهألا ةميظع ةيصخش راك

 ْ . 6 هبتك فيلأت ىف اهلغتسا

 ةنسلا نع ةراشإ ةيأ مبملإ تعجر نيذلا نيفلؤلا نم دحأ ىدا دجأ

 نم ءىشب ةرتفلا هذه ددصحم نرأ اننكمي نكلو . نيدلا ديشر اهمف دلو ىتلا

 م "9 ناكلخ نبال نايعألا تايفو » لك أ ىذلا ىعاقصلا كتف . ةقدلا

 الال س ماعلا راتتلا خيرات ٠ )١(
 ةهاص ىسرافلا صنلا « زو (نطواوزوو « ىلطخاد غعرات (؟)

 ١ ص ةيئيثاللا ةججرتلا (")

 رخفلا ىبأ 2 لفروا رهظ م4 ةقرو « 7١ مقر ةيبرعلا ةطوطخلا ()

 ىلات 3 ىه ةطوطخلاو . 55 ب ١؟هرم8 89 ةنس ىوتملا بتاكلا ىقارصنلا ىعاقصلا

 ةرهاقلا « دجنلا ثدلا حالص روتكدلل « نويقشمدلا نوخرؤما » : رظنا « تايفولا

 .لوعك



 ليس سس

 هجو ىلع فرعن رخو . نيئاُملا نس ىف تامدق نيدلا ديشر نأ ركذي

 هرك ذام حص اذإف . ( ةيداليم 1818 ) ةيرجه 794 ةنس تام هْبأ قيقحتلا
 نأريغ ( م 174٠ ) ه 94 ةنس ىف هداليم لمجم نأ انعطتسا « ئعاقصلا

 4 90 هساحلا ىبأ ىلع هدانتسا مر ةقدلا نم اهل ساسأ ال ىعاقصلا ىوعد

 .نم.نيتسلا ىلاوح ىف ١5 ٍةنس ناك هنأ انثدحم 7 هسفن نيدلا ديشر نأ ذإ

 نذإ و . اهحبرجتل ءىش ىدصتي نأ ريسعلا نم ذإ « ةقيثو ةداهش هذهو . هرمع
 00 .(م 1؟49/) م 540 ةنس دلو هنأ اهتم طبنتسن نأ اننكميف '

 . نيدلاو لصألا ىدوهي فتاك نيدلا ديشر نأ ©” ىعاقصلا ررقي

 ريغ ىحطس عماج وهو ؛ ىعاقصلا ريغ دهاش نم ىوعدلا هذه نكي وأو

 حيرصي هسفن نيدلا ديشر نكلو « رك ذي ماتها ىلإ انم تجاتحا امل . ققحم
 رظن ىف هتعمس ءىوست دصقب ةمهتلا هذه هيلإ اوهجو دق هءادعأ تنمأب

 ,ىتلا فرخزلا بورض 0 اهنوطيحم و اهنورشني اوحار مهنأو 99 نيبلسلا

 ,نع ثحبلا ىف ىداقْلا ثبعلا ىرم نكي ملولو . ريهاجلا ربمت نأ اهنأش نم
 ىتلا ججحلا نيب نم نأ انحجرل « ةباشولا هذه ىلإ تدأ ىتلا بابسألا

 ىتلا مهديلاقتو دوبيلا تاداعل ةصاخلا هتسارد ؛ نيدلا ديشر ودساح اهلحتنا

 نأب لوقلا ليحتسلل نم ىلوديي هنأ ىلإ اذه . اهب ةمانلا هتفرعم ىلع لت
 اله ٠ مقر ةيبرع ةطوطخ# ء رهظ 4 ةقرو + دلجم « ىفاصلا لهتلا )١(

 .هجو ١01 ةقرو « 5557 مقر ةيرع ةطوطخم ء ديشر ةعومت (؟)
 . هجو م9 ةقرو « 78 ؟ مقر ةيرع ةطوطخم (©)
 . 18٠ ةقرو , 885 مقر ةطوط# ()



 دن ةيشس

 - مالسإلا نيد قنتعا ايدوهي ناكهنأب ىتح وأ ةيدوهيلاب نيدي ناكنيدلا ديشر

 ةببئاطعإ ىلع صرح هنأل ء هدج نعو هيبأ نع ءىثلا سفن لوقن نأ اننكميو

 ةداهش دبشي « هسفن وه « هنأ اك. 29 نيلسم صاخشأب الإ قيلت ال اباقلأ

 نم » ("”تارابعلا هذه ىف هنع ملكتتي نيحح « نيدلاب هيبأ كسي ةدش ىلع ةعطاق

 .نيدلا دمع نم هذه انمايأ ىف نوربتعي نبذلا ماقلا ىوذ عينج فورعملا ققحلا

 ةدشو هقالخأ ةرابط ىلإ ءىش لك لبقو الوأ عجرت ىلأ ةرهش نأ ةلودلاو

 طلتخم و ءاملعلا سلاجم ىلع ددرتي لاوطلا نينسلا لظ دققف . همالسإب هكسمت

 ا دمتسا دقو « مهنيدب اكسمت سانلا دشأو كاسنلاو جتويشلاب

 . . 6 ةديفملا فراعملا

 دهشت « انخرؤم دل ةبسنلاب قدصت نأ ةيدوبملا ةمهنل نكمي ال كلذك

 وك الوه ىلوتسا انيح "7 دنوخريم خيرات ىف اهدجن ىتلا ةرقفلا هبه كلذب
 ءامظع نم ةئألث كانه ىأرو 2٠ ىسيئرلا نيليعامسإلا نصح « تولا ةعلق ىلع

 .ىلادمملا ةلودلا قفومو ةلودلا سيئرو ىموطلا دم نيدللا رصان.مهو « لاجرلا

 ءالؤه نأ ريمألا منتقا امو ؟ :لاملا ةعيبطب ناكملا اذه ىف نوميقي اوناك نيذلا

 .نم مهجارخإب ىمأ « ةيملسلا ماياون راهظإ نع نوكتفني. ال ءالجألا لاجرلا
 قفوم سلو . 6 هتمدخم مقل مث ؛ مهب نيلصتملا صاخشألا عيمجو مه ةماقلا

 01١. ةقرو ء هد مقر ةيبرع ةطوطخم ٠ )١(
 هجو ١١5 ةقرو « قباسلا مجرلا (؟)

 .هحو هو ةكرو « مبارلا ءرجلا ءدام مقر 01 رثأ ةطوطخم فق

 . ( نآلا عوبطم وهو « افصلا ةضور باتك ىلإ ريشي )



 ال وال

 نأ طيقبف يح لممال نأ دقتعأو .٠ هيبأل انتر دج الإ اذه ةلودلا

 ( هريدقتو وك الوه ةقث هرطاش ىذلا صختشلاو « ىسوطلا نيدلا رصان قيدص
 . هل اسمحتم همالسإ ىف اقداص اماسم ناكل ب « ايدوبي نكي مل

 ؟ مالسإلا اوقنتعا نيذلا دوهبلا نم نيدلا ديشر فالسأ ناكل ه نكلو

 اديب انل ودبي ال هنكلو : ىأرب هيف مطقن نأ ليحتسملا نم انل ودييام اذه
 انل رسفي دق ىدوبملا لصألا كلذ نأ ىلإ اذه . دسبلا لك لامحالا 1

 اذه نأل ؛ اهتقرعمو دوبملا تاداع ىنصقتب ةزرابلا انفلؤم ةبانع الوبقم اريسفت
 نورهظي اوناك نيذلا نيماسملا باتك ىدل دوجولا ردان عالطتسالا نم عونلا

 « ىلاعتلا ءاردزا نم اعون « صاخ هجوب دوهيلاو « ماع هجوب بناجألا وح امئاد
 بوعشب ةصاخلا سوقطلاو قالخألا ةسارد هقافنإ ىلع نيملا مهنقوب نونضيو

 ديشر نم لعن اننإف « ءىش نم نكي انهمو ٠ 07 رفكلا لهأ نم اهنوربتعي
 اكسمت هتلوفط ذنم رهظأف « هيبأ لئاضفب رثأتلا ديدش ناك هنأ "7 هسفن نيدلا

 قيبطتو ىالسإلا نيدلا دعاوق ىف ريكفتلا ىلع فكعو « نبدلاب اديدش
 69 نآرقلا ضماوغ فشك ىلإ ملطتلا ديدش ناكو . ةيلمعلا هنايح ىف هنيناوق

 نيدلسلا باتكلا شعب ناك دقف « هقالطإ ىلع هلوقأ ىذلا اذه ذخؤي نأ ىغبني ال )١(
 اضيأ هل دوهسشم فلؤم كانهو 8 دوهيلاب قلعتياف لكك مات ملع ىلع نودلخ ثباو ىدوعسملاك
 باتك « ىسسملا هفاّؤم ىف دوهلا نع ملكني هارث ىذلا قوريبلا وهو « ةهازنلاو ةقدلاب
 هرابتعاب طقف سيل ( رهظ ١ال ةقرو « ١1 مقر لانسرألا ةبتكم ىف ةبيرع ةطوطخم ) راثآلا
 فرحألاب ةموسرم ةيربعلا صوصنلا ضعب رك ذيام اريثك ناك لب « ةيربعلا مظنلا سرد الجر
 ( عوبطم وهو « ةيلاخلا نورقلا نم ةيقابلا راتآلا باتك دصقي ) . ةببرعلا

 هجو ١١5 ةقرو ؛ 555 مقر ةبيرع ةطوطخ 00
 . رهظ ١١5 و هجو ه؛ ةقرو قباسلا مجرلا (؟)



 عماجم ىلع ددرتي حارف « ةقيمعلا ىناعملاو رارسألا .نم هتايآ هنكتام ىلإ ذافنلاو

 كرم هقرتغي ام فيضيو ةريظنلا عطقتم فغشب مهميلاعت ىلإ تصنيو ءامعلا

 وحنلا اذه ىلع : لوقي كلذ ىفو ٠ ةيصخشلا هنالمأتي هيلإ | لصيام ىلإ ممراونأ

 ىبابش ذنم نيطالسلا رصقب تقلحأ ىنأل كلذو « ىغارف تاقوأ لغتسأ تنك

 ىف ىنفرجت تالحرلاو لابعألا تئتف امو « ةرادإلا قئاقدب تلغشو ضغلا

 نم ناك ىتلا بتكلا ةءارقب ىل حمسي ام تقولا نم ىل رفوتي لف « اهترمن
 مولعلا عورف فلتخم ىف ىتش فراعمب ىئدمتو « نيتم ميلعتب ىندوزت نأ اهنأش
 ىغبني و . « لوألا ليج ىف اقراغ ءاقبلاب عنقأ نأ ىلع ناك اذكهو .' بادآلاو

 ىرنس اننأل « ايفرح امهف هسفن ىلإ انفلؤم ههجوي ىذلا مولا اذه مهقن الأ انل

 ريثكلاب ىلحتي ناك هنأ ظحالتسو لب « لاح ةبأب الهاج نكي مل هنأ دعب امف

 ىذلا ىماقلا محلا اذه لعلو . ءاوسلا ىلع ةعونتلا ةقيمعلا فراعلا نم

 نم ءالعالل ةروتسم ةقيرط الإ ء سمألا ةقيقح ىف « سيل هسفن ىلع هردصي

 عون ىف « رركي ام اريثك انخرؤم نأ نظلا اذه قدص حجرب امبو « هسفن ردق

 ىف هلبق نم نوفلؤلا اهبتك ىتلا تافلؤملا ةءارق مطتسي ملامل هنأ « رهاظتلا نم

 نم عوضوملا اذه ىف هلاق ام لك نأو ء ائيش اهنم ذخأي مل هنإف « نآرقلا ريسفت
 0 لا ريكس تاو

 تدهم قام ملا اذه ىف هتراهمرعلو . . بطلا فرتحت نيدلا ديشر ناك

 لعن نحو ٠ . مهدو هل تبسكو « نييلوغلا سراف نيطالس رصق ىلإ ليبسلا هل

 .خل اكل ١١5 ةقرو « "5 مقر ةيبرع ةطوطخم )١(



 اعيمج اوناك مهأو « هئافلخو اقابأ ناخ ةمدخ ىف هتايح نم ًاءزَج ىضق هنأ هتم
 لبق ةماه فئاظو ليشاهنآ وذيبال نكلو . ظوحلم 9 لالحإب هنواماح

 .( م 1898 ) ةرجهلا نم 54 ةنس شرعلا ىلع سلج ىذلا ناخ نازاغ دبع
 تافصلا ىلإ عمجيو ةءافكلا ىوذ ردقي فيك ف رعي ناكىذلا ريمألا اذهف

 1 بادآلاو مولعلا ىف ةعساولا فراعملا نم اريثك لهاعلا زيمت ىتلا ةيلاعلا

 « هعم شقانتي ناك ام اريثكو « هتقث مضوم هلعفخل « نيدلا ديشر ردق نأ ثبلي

 . 29 قآرقلا تايآل ىفوصلا ريسفتلاو ىنالسإلا نيبلا لوح صاخ هجوبو
 هئفاكي نأو « اهي هفرش ىتلا ةقثلا ىلع امطاق اليلد هل مدقي نأ دارأ ليلق دعب و
 , .« ةيرروطاربمالا .ىف لوألا بصنملا 'ىلإ هعفرف « روصلا ىلجأب هنامدخ ىلع

 ردص رب زولا ةبكن دعب بصتنملا اذه نيدلا ديشر لو دقو .٠ هلارعزو هراتخاو .

 «ءاهصقأس ىتلا ةصقلا هذه ىنكتو .. ناهجردص ىمسملا ىنلاجينزلا نيدلا
 ىدل هب عتمتي ناك ىذلا نيدقتلا يلظع ىلع ةلالدلل ء هسفن انفلؤم نع ةباور
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 . لار

 .لمعف « نيدلا ردصب ةنيتم ةقادص ىلع « اليوط انمز نيللا ديشر لظ
 مدهج لكب اهمصف ىلع « مدس ةلصلا هذه ت وراثأ نيذلا سلجلا ءاضعأ ضعب

 )١( ةقرو « قباسلا مجرما ٠١١ .هجو .

 ؟ملو ةقرو « ١كم مقر ةيسراف ةطواطخمو « رهظ ٠0“ ةقرو »2 قباسلا عجرملا (؟)

 ّْ . هجوؤ رهظ
 2 هجوو رهظ 839 ةقرو 2 ١74 مقر ةيسراف ةطوطخم ,ء ُراوتلا عماج ففز

 عوبطم وهو ريسلا بييح ) ريمدنوخ « رهظ ٠١ ةقرو « سماخلا ءزملا . دنوخريم
 ..رهظ 4 ةقرو * دلجم ء ( نآلا



 ىلع هردص اورغوي ىكل « ةميغلا عاونأ لكب نيدلا ديشر ىدل ةياعسلاب اومديخ

هدوهج اولوح « مهاعسم ىف اوحجتي نإ مهنأ اونقيت الو . هقيدص
 ردص:رطش م

 نأ ودبيو ٠ اودارأ امب هيلإ اوحوي نأ مهييذاك أ لضفب اوعاطتساو « نيدلا

 ققح « هيلإ ةبسنلاب نيدلا ردص ىلع أرط ىذلا ريختلا ظحالي مل نيدلا ديشر

رب زولا بهذ ثْيح "1907 ةنس نف ىدامج رش ناك
 اماهما هيلإ مدقو نازاغ ىلإ 

 نكلو؛ هسفن نع اعفادم مكتب نأ ريخألا اذهلواحو . نيدلا ديشر دنع ايسر

لجر ماهنإب هبكسترا ىذلا مرجلا غلبم نيدلا ردصل نيب نازاغ
 هعازإ لمعتسي مل 

نال 2 نيدلا ديشرا لاق مث ؛ طق ةليسولا هذه لثم
 هذه ىلع درلاب كناسل سند

 . « ةعاسلا هذه ىتح هتكلس ىذلا كلا سفن عابتا ىلع موادو « تايرتفملا

 كنلوأ ىلع هبضغ دتشاو م.دقلا هقيدص ةءاربب نيدلا ردص فرتعا ذئنيحو

 نيدلا نيعمو نيدلا بطق ماق فثرأ قفتا نكلو . بيذاكألاب هومر يذلا

لتخالاب ناطلسلا ىدا نيدلا ردص ماهماب نب رخآلا ءارمألا ضعبو
 دقتعاف . سا

 نيحنو. هئارغإ و نيدلا ديشر سمأب الإ همابتاب اوموقي مل ءالؤه نأ نيدلا ردص

 ” لق دق ناطلسلا ناك ءابسفن ةنسلا نم بجر ربش ىفو . هنم ماقتنالل ةضرفلا

 روك رمن نم ىرخألا ةفضلا ىلع « روان نالد » ىمسلا ناكللا ىلإ هرمت

 ناتسحرج نم ادئاع هاشكلتكر يمألا نك فرأ ثدحو . (.شروق)

ذه لخد لوح داح شاقن ىف نيدلا ردص عم كبتشاف ؛ ( ايجروج )
 : ميلقإلا ا

 « ناطلسلا ىدلريمألا ىلإ ةءاسإلا ىف ىنسو بينأتلا اذه نم رب زولا قنحأت



 بارخلاا رج دق هاشكلتك ةرمإ تحن نيذلا طابضلا كواس ءوس نأبهريخأ ذإ

 ةصرف عدي مل هنأ دح ىلإ ناطلسلا بضغ.رمألا اذه راثأف . ناتسجرج ىلع

 ردص لباقي نأ هاثكلتك ىأرو هيلع هطخس ريمالل اهيف ربظي نأ نود رمت

 دحلا اذه ىلإ هيلع هردص رغوأو « ناطلسلا ىدل هب ىثشو نمع هلأسيو نبدلا

 ناكو . كلذ لعف ىذلا وه نيدلا ديشر بببطلا كتنأب نيدلا ردص هباجأو

 ىقتلاو « ( ةنسلا سأر ىأ ) زورونلا موي ناطلسلا ىدل نم اجراخ هاشكلتك

 نسحأ ىلع اعم امتاد انشع دقل » : هل لاقو هفقوتساف « ةفداصم نيدلا ديشر:

 ؟ رخآلا دض انم ادحأ بضغي نأ نكميام اننيب ثدحي ملو « ةدوملا نم لاح

 هنأي نيدلا ديشر هباجأو « ؟ ناطلسلا ىدل كله ىلإ تيعس « نذإ « اذانلف

 الطم ركسفي مل كلذل هنأو ؛ ىوكشلل اعضوم نوكي نأ نكميام طق هنمرب م

 ىذلا نم ىل لوقت نأ دبال » : الئاق فاضأ مث ؛ ناطلسلا مامأ هماهنا ىف

 فرتعينأ هاشكلتك درب مل انو ٠ « ناطلسلا تغلبأ الإو . ريخلا اذه كغلبأ

 «ريمألا ناطلسلا ىعدتساف . ثدح امب هغلبأو ناخ نازاغ ىلإ بهذ ءىشب هل

 هاشكلتك فرتعاو . أبنلا كلذ هنم عم نمع هل فشكي نأ ةحارض ةمزلأو

 حاصو ناطلسلا بضغ مدتحا ذئنيحو . نيدلا ردص نم هعمسام الإ لقي مل هنأب

 فكلاو ةنيكسلا مازنلا لجرلا اذه ملعأل ىعسو ىفام لك تلم دقل » : الئاق

 نأ ثداحلا اذه ءارج نم ناكو . حالصإالل لباق ريغ هنكلو ؛ ةباعسلا نع

 هلاحأف . لبق نم هل حيرتسم ريغ ناكو « ٍنيدلا ردص ىلع ناطلسلا ةرئاث تراث



 ديشر نيبريزولا لامعأ تمسقو .مادعإلاب هيلع ىضق سلجم مامأ ةك احلا ىلإ
 /١710 ) ه ”حا/ ةنس نوضغ ىف رايتخالا اذه مث دقو . ؟'”نيدلا دعسو نيدلا

 نأ ودبي نكسلو .( ””راتخا خييراتلا ) 6 هذي رك خيرات » ىف درو اك( ةه-

 دنوخريم عبتو ىحح ةنس ىف ثداحلا اذه عوقو لحجم "كل فاصو خيرات 2

 كشلل الا عدتال « فلؤملا اهدروي ىتلا ثداوحلا ةلسلس د ؛ ىأرا اذه

 الدب 41 ةءارق انياع ىتحتي هنأو « خسنلا ىف أطخ ىلإ مجري كلذ نأ يف
 . ذك ل

 ةامح سأر ىلع ناخ نازاغ راس ( ١*1 ١؟ ) 2948 ةنس ىف

 اهلوح لوخملا راشتنا ىلإ ىدأ امم « قشمد ىلع ىلوتساو « ماشلا ىلإ ةيب رح

 .مهتداع ىلع ايرج ؛مئاظفلا ىتش مهباكستراو اهل ةرواجلا نك امألا مهتمجابمو

 نأ ىف هيدل طسوتي و ناطلسلا ىلإ لمعي نأ ةيميت نب نيدلا قت خيشلا لواف

 بيس ناطلسلا مامأ لوثللا عطتسي مل امو. رئابكلا هذه نع فكلاب رمأي

 ديشرو نيددلا دعس نيريزولا ىلإ هبلطب هجوت « نيملا كلذ ىف هتعح فارحتا
 ءارمألا ضعب ناكو . ايفاش اياوج هايطعي نأ نود ىنسحلاب هافرص نيذالا نيدلا

 ناطلسلا لع طاحأ اذإ هنأ هوربخأ دق مهيلإ هبط هيجوتب أدب نيذلا ني رخآلا

 .؟ال١ سس. ؛ دام « !لاواماع كعو البرو نوحلا خيرات ()

 هم هفلؤم , نآلا عوبطم وهو ) . رهظ ١54 ةقرو ء و مثر ىورب ةطوطخم (؟)
 ( ىنيوزتلا قوتسم هللا

 . ربظ 56١ ةقرو « ةبتكملاب ةيسراف ةطوطخلا (©)
 ةقرو « لسرام ذاتسألا ةطولبغ , |!زوةهزنع ل' طورلماع ىصم غرات (1)
 .هجو ؟؟



 هااةاس

 اذه نأو « ةمارص لكب ناطلسلا مهبقاع « وغلا اهيكستري ىقلا مئاظفلاب

 . ماقتنالا عاونأ عشبأ قشمد ناكس ىلع رجي نأ دبال باقعلا

 سئاسد نمةسيسد تريد ( ٠ ٠/اهل 2 18١1١ ؟؟ةيلاتلا ةنسلا ىفو

 بصانمنواغشياوناك نيذلا صاخشألا ضعب نأ كلذو . ني ريزولا دض رصقلا

 ىف نرأ ممرورعو مهماهوأ مل تلوسوأ ؛ مهيلإ ءىمأ هنأ اومعز « ةماه

 مهليحو مهداقحأ اودشخ مهبصانم نم ىمسأ بصانم ىلإ لوصولا مهتعاطتسا

 قيقمن ليبس ىف ةبقع اهدوجو ىف اوأر نيتللا نيتعماللا نيتيصخشلاب عاقيرالل
 مامأ لوثلا ىف حجني نأ« نيدلا بطق همساو « مهدحأ عاطتساو . ملام

 ىف اريثأت اهدشأو اهامسأ ةهازنلاو ساجلا سهاظم نم هل ىدبأو ؛ ناطلسلا

 تاسالتخا نع هئالمز مساو همساي هل فشكي نأ هيلع ضرع مث « سوفنلا

 نهذلا اذ ناخ تازاغ نكلو . ةلودلا ناومأل امملالغتسا ءوسو نب ريزولا

 ىلإ نطف نأ ثباي لف « ةعنطصملا بطخلا كلتب ةلوهسب عدخنيل نكي ملرينتسلا
 . ماهتالا اذه ايلمأ ناذللا ناشيبخلا ناثعابلا اه عمطلاو دسحلا نأ

 .نوناقلا ماقتنال اهباحسأ لسأ «ةيغصم انذأ بيذاك لا كات ريمي نأ نم الدب و

 بصنم لغشي ىذلا دومح مطتسي مو « مادعإلاب مهنم نينثا لع كفل
 «ةلضفلا نازاغ ةجوز ناجولوب ةعاقش لضفب الإ هتايحب وجني نأ ؛ خباشلا خيش

 وهو « حيرصلا طرشلا كلذب الإ ةعافشلا هذمل بجتسي مل ناطاسلا ناك نإو

 . لاح ةيأب رصقلا ىف روبظلا ىلإ دومت دوعب الأ

 )١( نآلا عويطم ) "8 ةقرو ء هجوو ربظ "84 ةقرو « فاصو خيرات ( ٠



 دل ابا

 ةئيدم راصل نام نازاق مدق امل "0س. وس. ؟ ا ةنس ىفو

 مجرقي كل ةلجلا هذهىف نيدلا ديشر هبمس « تارفلا 'ىطاش ىلع ةعقاولا ةبحرلا

 لالا عيمجي هدم نأب ناطلسلا فتكي ملو . ةيب رعلا ةغللا ىلإ هلئاسرو هماوأ
 لاثب كرم ةلقب هحئم اضيأ لب « صاشللا هبيج نم هتلحر تاقفنل مزاللا

 هريدقت تايآ اهيف هل ىدبأ الإ تابسانما نم ةبسانم كرتي مل هنأ اك" . هتالبطصا

 همساب بتكي نأ نيدلا ديشر ىمأ هنأ ىلإ اذه . داهشألا سوءر ىلع هلالجإو

 رطخلل مهتمأ اوضرعي الأو « ميلستلاب نيرصاحلا هيف رذني ةيب رعلاب اباطخ
 ناكلا ىلع نا نرازاغ ىلوتساو « هرثأ باطما ثدحأف . دج ريغ عافدب

 . لاتك نوح

 « تارفلا “طاش ىلع « هناع ةنيدم ىف ىلوخملا رصقلا دوجو ءانثأ ىفو

 ناديلا ىف هيسفانم دحأ ردقيو فرعي ىكل ةصرفلا نيدلا ديشرا تحنس

 خيرات ىف ًاباتك هللا لضف نب هللا دبع هما ىسراف بتاكف لأ دقق . ىدألا

 باتكلا اذه ىلظحبو « فاصو خيرات » دامسأ ةيلوغلا ةيروطاربمالا

 ةئيرجلا تاراعتسالا ,نم قارب جهوب هاشح فلؤلا نأل ناكم ىمسأب قرشلا ىف

 عاونأ عيمجو ةبيرغلا ساسجلا بورض نمو ٠ نايحألا ضعب ىف ةرفانتملاو
 ايلعلا ةغالبلا لاثم ربتعي ىذلا نانطلا بواسألا كلذ ةزيملا ةيظفالا تانسحلا
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 ')١( ىابع ىف عبط دقو « رهظ "ام ةقرو « 174 مقر ةيسراف ةطوطخم . |



 هيدهي نأ دارأ « هباتك نم ًاءزج فلؤلل متأ امو :23”نيب ويسألا ءارقلا رظن ف

 بحجر 'ر هش خرم رشع.ثلاثلا دحألا مؤب ىف لهاعلا هلبةتساف 3 ناخ :نازاغ ىلإ

 .نيدلا دعسو نيدلا ديشر نازي زولا هلباقو : هباثك هل مدقق ثيح ءال»» ةنلس

 :ىمسأب امهم :ىلظحم هنأ هلادك أو ءءانثلا تايآ هيلع اقدغأو: « ةغلاب ةوافحي

 7 ىلإ هجوبو باتكتلا حفصتي « هزودب ؛ ناطاسلا ذخأو . ريدقتو لالجإ

 رمثأو . خيراتلا اذه اهياع ىوطنا ىتلا ثداوحلا ىتش نع ةذيدع ةلئسأ

 '. بهذلا جيسن نم ءاطغب ىسكي

 هنقوو « ةرخافلا رئاملا ضمْب زيريت ةنيدم ىف ديش دق ناطلسلا نأكل و
 ةحيمص ةجح ىف نيدلا ديشر ىلإ دهع دقف « ةلئاه ةيراقع ًاسوبح اهتايص ىلع
 ش . ؟9ابتالغن ىف فرصتلاو ةمخفلا ةسسؤلا هذه ةرادإب

 ديشر قبأف « هشرع ىلع وتياأ هوخأ سلج « نا نازاف ْتوُم دعب

 نيدلا ديشر ظفتحاو . ©7نيدلا دعس عم ٌكارتشالاب ةرازؤلا بصنم ىف نيذلا

 قلت دقو . هفلاس ىدل هل تناك ىتلا ةناكملا سفنب ديدجلا تئاطلسلا ىدل

 راتخا ذل ةجوز هانثكسلتك ©”وتياجلا ذختا املنأل « كلذ ىلع انطاق ناهز.

 . ةريمالل الكر هرابتعاب جاوزلا لفح روضحل نيد كيشر

 ول عدو ةقرو جعل كل طوع
 .هجو ؟9* ةقرو , ةيكلملا ةبتكملاب ةيسرافلا ةطوطخملا ء فاصو غبروات (؟)
 ليذ دصقي ) . رهظ 405 ةقرو ا مقر ةيسراف ةطوطخم خ.راوتلا مم 0
 ( تر طسسو فو و ور ظلال رانا ما

 يور نال ح0



 م

 دقق .. 9 انفلؤم اهدروأ ةصاخ ةثداخ ركذ' لفغأ الأ انه. ردجو:

 ىأ « هدنب ادخل » ىسا لمحت « شرعلا ىلع هسواج ىتح « ناطلسلا تراك

 هانعمو « وتياجلأ بقل ذختي نأ ءارمألا هيلع ميرتقا « همن وت نيخو . هللا دب

 .نم ىبننا دق ناك ىذلا نيدلا ديشر ناكو .٠ « كرابم » :ةيلوغخملا ةغالا ف

 وتباجلا مما صوصخم ةركفلا هذه سفن هل ترطخ دق «ناطلسلل حيدم ريرحت

 .. ةظحاللا هذه نالعإ نم اسأب ري مف . ءارمألاب لصتا دق نوكم نأ نود

 ةدوسم راضحإب ىمأ « هعوقو دعب رمألا اذه هسفنل ىعدا دق هنأ نظي اليكلو

 ةقيقح لدحلا لبقت ال ةقيرطب نيب و « هباتك دحأ ىدي تحن تناك ىتلا يدلل

 ش . ةديرفلا ةفداصلا هذه

 ,نكلو « ناطلسلا تانب ىدحإ ةيبرتي انفلؤم ىلإ دبع دق ناكك لذكو

 يا ةركبم نس ىف تنام ةلفطلا هذه

 مضت ةيحاض نيدلا ديشر اهبف ماقأ , "7 ةيناطلسلا ةنيدم وتياجلأ أشنأ الو

 «ناتميظع ناترانم هيلحن « مَ دجسم اهرئامع نيب قماناكو كف فلا لاوع

 . ةيوازو ىئشتسمو ةسردم اضيأ اهبف ناكو . هيلع فرشت ةروصقع ىهتيو

 هىرنو ٠ ءابطألاو ذيمالقلاو نيسردلا بتاور مفدل محض غلابم تصضصخ دقو

 رك ذي خر هاش دبع ىف شاع ىذلاو نيدلا ديشر خيرات لك أىذلا فاؤملا

 .هجو 8١5م ةقرو ؛ 58551 مقر ةيرع ةطوطخم ٠(

 . رهظ 15٠ ةقرو | ١154 مقر ةيسراف ةطوطخم (؟)

 راب اوبال وو رو وبلا 0



 هس لام

 بتك ىذلا تقولا ىف اممأق لازم ال ناكرئاملا منع وم انوع نأ تا

 ش . هباتك هيف

 ضعب و ةلودلا بيج بغر 1٠/7٠0 ةنس نم ؟”ناضمر رهش ىفو
 ناطلسلا ىلع نيدلا ديشر حرتقاف . ىمالسإلا نيدلا قانتعا ىف دوبملا ءابطألا

 نيدلا قانتعا نوبلطي نيذلا دوببلا ءالؤه ناك اذإ امم ققحتلل ةديك أ ةليسو

 نأ ىف رصحني رابتخالا اذه ناكو . اقاقن مأ ةديقع نع كلذ نواعني ىالسإلا

 . نوئقلا نأب كلذ لاعو . بئار نبل ىف لفلا لبإلا مل نم ءىش مل مدقي

 مرحي اسجي لبإلا ممل نوربتسي دوهيلا نأو « محلا عم نبللا:خبط مرحب ىوسولل

 . دوهيلا ىلع رابتخالا اذه ءارجإب ناطلسلا ىعأق . اتاب يرحم هلاعتسا مهيلع

 « ةمحرلا هنم سمتليل ناليج لهاع وتياجلأ ىلع دقو. ””هسفن ماعلا اذه ىفو

 حاجنلا هتطاسو تزاحو « ةوق لكب هتحلصم ىف نيدلا ديشر طسوتف

 . اهنم لومألا

 نأدمبو . ناليج ملقإ ةب راح ىلع وتياجلأ م 69 ةيلاتلا ةنسلا ىفو

 047 نلوأ رقتق ىمسملا ناكلا ىلإ بهذ « دونجلا ريسمب ةصاخللا سماوألا ردصأ

 شمزدلا ةلضفلا ةناطلسلا تناك فرأ قفتاو . هتيشاحو هتاجوز كرت ثيح

 .هجو| 459 ةقرو ! 54 مقر « ةيسراف ةطوطخم )١(

 .هجو 155 ةقرو |! 54 مقر ةيسراف ةطوطغم (؟)
 ةطوطخمو ءهجو 5٠١١ ةقرو 5 مقر « ةييرع ةطوطخم « ةيديشرلا ةعومجلا ()

 . .٠ رهظ ؛غم4 ةقرو ء 1 54 مقر ةيسراف

 « دنوخريم «ةيناطلسلا اهيلع تينيىتلاشرألا لوغملا :ىدل هانعم «ككناوأ رقنقد مسا (4)

 هجو 867 ةقرو + | "4 ةيسراف ةطوطخغم ء هجو ه5 و رهظ 54 ةقرو ه ءزج



 ل

 اهيناجي بي نأ نيدلا ديشر نإ هرخأ ناطلسلا ردصأف « نيملا كلذ ىف ةضيرم

  شيملاب قحلي كل « كلذ دعب « هعسو فام لك لمعي نأو « ءافشثا اه مني ىتح

ىف ةكلاملا ةربمألا رمل نأ كشوأ عقوتم ريغ ثواح ثدح ءانثألا هذه فو
 

 هفتح قلي داك اثدح لازب ال ناك ىذلا وتياللا نب روفيط نأ كلذو « نزحلا

 .صاخشألا ضعب وتياجلأل اهاور اك ةئداحلا ةصق ىه هذهو . ةميلأ ةروصب

 . ضعبو نيدلا ديشرو « اغأ دالو: ءربك ألا نايونلا روضح ىف هتمدخم نيقحلملا

 .ناك ىذلا ناكملا ىف ةدقوم ةعمش تعضو ةقباسلا ةليللا.ىف : نيرخألا ءارسألا

 اذه ىف نيمأنلا دحأ نوكي نأ حجارلا نمو . هتميخ بناجم روفيط هيف ركسعي

 . اروف رانلا اهيف ثبش ىتلا ةميحللا ىلع تطقسف همدقب ةلعشلا مفد دق ناكلا

 .ىف هسفنب ىقلأف ءرانلا حملو « ةفداصملا قيرطب سارملا دبحأ ظقيتسا نأ ثدحو

 نود ببللا ةدش تلاحو « ةميهما باب تدس دق تناكرانلا نكلو . ابطسو

 ةهج نمو . ريغصلا ريمألا هيف ماني ىذلا دهملا لاشتنال اهلشاد ىلإ لوصولا

 ةميللا سراملا بذتحاف . دحأ ىأ ءاعدتسال ةحسف تقولا ىف نكي ل ىرخأ

 يسع نم رييك زج قارتحا ىلإ ىدأ اطغض هيعارذ نيب اهطغضو هوحين ةلعتشلا

 اهدويحمب احجتو « هتدعاسم ىلإ عرهو « هئالمز دحأ ظقيتسا ءانثألا هذه ىفو

 تحبصأل ةدحاو ةظل رخأت دق رمألا ناكولو . قيرملا ءافطإ ىف نيممتجع ش

 مهتسبحنيذلا صاخشألا عيمج و م هيلع ىوتحنأم لكب دامرلا نم ةموكةميملا

 ةهنوغلبي شمزدلا ةناطلسلاىلإ نورخألا ءارسألاو نيدلا ديش .رعرسأو . رانلا اهيف



 !ريثك هللا تدمحو. « ققحي رطخ نم ريقصلا ريمألا .ةاحنل تجبتب فرب!

 . ءارقفلا ىلع ةليزج تافدص عيزوتب ترمأو

 نم ءىش نيدلا ديشر ريزولا سفن ىف ثدح ناليج ىلع لجل ءانثأ ىفو

 ُْى ف حمو سمألا ف طوب دولا بودنم 1 نيدلا رفظم ريمألا

 . ©” امهنيام حالصإ

 ىلإ لصو 1مل فا ٠ ةنس نم ةيناثلا ىدامج رهش و

 نبدلا بابش حينشلا نُم لكر صقلا ىلإ لسرب نأب !ىمأ لمحم لوسر داذغب

 ناك اك« هبقفب اهلك ةنيدملا ىف رهتشا ىذلا ىلوقاعلا نيدلا لامجو ىدرؤربسلا

 ىدل امه ىشو كق نيلجررلا الك ن اكو. . رصنتسملا ةسردم ىف ةيعفاشلا هقفل اذاتسأ

 ىف ثدحبام لكب مهرابخإو نييرصملا عم ؤطاوتلاب امنا ثيح « ناطلسلا
 « امهيماح هنأ نيدلا ديشر ناعأ ء رصقلا ىلإ الصو املف.. ةيلوجلا ةبروطاربمإلا

 دعب امهنطوم ىلإ نامهنملا عجر هلضفب و . امهئءارب رابظإل هعسو ىفام لكل ذب و

 ىصقأ لذب دق نيدلا ديشر نوكي نأ بيرغلا نم نشلود ةءاربلاب أهل ىضق نأ

 يي ةصقلا هذه ىف حاجنلل دومجم

 لماعب امهنع عافدلا ىلإ اعوفدم ناك « اهئادعأ نئارب قم روج ولم

 ناكو . ةيعفاشلا هقفل اذاتسأ ناك نيمهنملا نيذه دحنأ نأ انيأر دقف :رخآ صاخ

 دشأ رهظي نأ الإ هعسو ىف نكي لف « "” بعذلا اذه راصنأ نم نيدلا ديشر

 عبط دقو ءرهظ ٠ ل ةقزو « 5 قر « نأ ىورب ةطواعع « هديزك غرات )١(

 ةماكلا" ادع

 .هجو :71 ةقرو , | 584 مقر ةيسراف ةطولطخم (؟)

 ”. هجو 454 ةقرو ءأ "4 مقر ةيسراف ةطوطخم (؟)



 تسلا #01 سس

 لك لذبي ناك كلذلو .هريكسفت ةقيرط ىف هنوكراشي نيذلا كئلوأ ىلع فطعلا

 ثيدحلاو مهتبحصل هبلق لكب ىعسيو « مهئاسؤرو ةيعفاشلا ةمنأ ةبامح ىف هدهج

 مهدي و « ةفرسلا ةفينح ىلأ راصنأ عازم هناجهتسا نم مضرلاب هنكسلو . مهعم

 ناكوتياجلأ نأ ذإ ؛ مهنم هراروزاب حيرصتلا ىلع ؤرحي نكي. « حماستلا نع

 رظني ثمأ لوقعلا نم نكي ملف « مالسإلا هقانتعا ذنم بهذلا اذه قنتعا دق

 . ةينالعلا ىف هبهذم دقني نم ىلإ اًضرلا نيعب

 مبقت تلا نك امألا نم « سراف ىف لوغلا كولم دبع ىف « زيربت تناك

 اهطاحأ دقف « رمتسم ءامن ىف تناككلذلو . 7 نايحألا بلغأ ةيشاحلا ابيف

 اهصصخ ةبخل ةرامع اهيف ماقأو « ةريغص ةنيدم اهحراخ ىنب و (يظع روس نازاغ

 عقي « هوك نايلو » ىمسي اناكم راتخاف « دوذح نبدلا ديشر اذحو . هحم رغل

 همساب اهامسو ةريغص ةنيدم نوكست نأ هبشت ةيحاض هيف ديشو « زيربت قرش

 قاسناب زاتمت تلا رئاعلا نم ةفئاط مغ ةنيدلا هذه تناكو . «ىديشرلا عبرلا»

 ممجأ ماعلا نأب لوقلا ىف اوددرتي ل قرشلا باتك نأ ىتح « اح نيبيجت لامجو

 عهنإف ةنلابم نم لوقلا اذه ىف نكي امهمو . ””اهنم خل ىلع ىوتحيال

 الام الو ادهج رخدي مل نيدلا ديشر نأ ىلع ةمطاق ةروصب لدي « لقألا ىلع ٠

 نمل ةقرو | 14 مقر ةيسراف ةطوطخم 0 نيدلا ديشرو « مم١ ص اع ناهج )١(

 , بولقلا ةهزنو« رهظ "56ه ةقرو « ١١ مقر « ثمانأ» ىورب ةطول## مبلقإ تفح ءرهظ

 . 1١١8 ص 8*١ مقر ةيسراف ةطوطخم
 )4 مقر ةيسراف ةطوطخم « نيدلا ديشر خيرات ليذ اشيأ رظناو , ان ناهج (؟)
 ةقرو « ؟45 مقر ةيسراف ةطواخم « ءارعشلا ةركذت , هاش تاودو ءهجو ٠7٠١: ةقرو

 ٠١ رهظ .



 سس #خلا

 نإ » ةرابعلا هذه اهماب ىلع تشن دقو . هماقع يلي ارثأ فلخلل كرتي يل

 ديشر فتكي ملو . « ناك ايأ رت ءانب ةماقإ نم قشأ ءانبلا اذه لثم مده

 ناكل ةحارلا ريفوت ىلع صرف « ةظهابلا تاقفنلا ىذ لمعلا اذهب نددلا

 ةرتفلا هذه لبق ناك « دوُرْدرَي » يا رك نم ءاملاب هلم نا ديدجلا ىلا

 0٠١ ةنس ىف ماق ضرفلا اذه لجأ نمو . 7 ىودج نود زيربت راوجي ىرحي
 راتجم رخصلا ىف ةروقنم ةانق ءاشنإ ىف ةلئاطلا لاومألا قاقنإب 1م ٠_١

 ىتلا ةيحاضلا ىلإ لصت ىت> نايدولاو حوفسلا ربعت مث « باخزرس » ليج

 . اهنع انملكت

 «هرخل تايآ نم تناكل كلم نع تردصول ىتلا لامعألا ذه لثم نإ

 . هلاومأب و دارفألا نم درف رمأب تمت اهنأ فرعي نيح ءرملا اهقدصي داكي ال

 لئحاو « لوغما كثيطالس ةيشاح ىف ماع نيس ىفق نيدلا ديشر نكلو
 اوحار نيذلا هتداس ءاضر زاحو « ةلن وط ةرتفل ةيروطاربنالا ىف لوألا ناكملا

 عاطتسا كلذلو « مهني امف كلذ ىف نوسفانتي اوناكرل اك: معنا هيلع نوقدفي

 ةعفان تاعورشم ىلع باسح الب اهقفني نأ هلواحم ناك ةعساش ةورث نوكي.نأ

 ”ىراقلا كردي ىكل ةرباعلا ةثداحلا هذه ركذن نأ ىنكيو . ةينيد تاسسؤمو

 فلؤم ىكحم . مهتمدخ ىف لمع نيذلا ءارمألا هب فصتا ىذلا دوجلا رادقم

 نيدلا ديشر مدق امل هنأ ىناهفصإلا دومت خييشلا نع ةباور "”راصبألا كلاسم

 )١( ةقرو 21 54 مقر ةيسراف ةطوطخع  » 47١رهظ ووجه 
 باتكلا اذه عبط دقو , هحو ها ةقرو « هم مقر ةيرع ةطوطخم (؟) .



 ا

 هفيلأت نم ًاباتكو طسرأ مدق ال » : هل.لاق ءوتياجلأ وأ هدنبادخ ىلإ هبتك دحأ

 نإو . بهذلا نم ةعطق فلأ فلأ اهرادقم ةيطع هنم قلت « ردنكسإلا ىلإ

 5 « همرك ىف ردنكسإلا عراضي الأ هماقمب قيلبال هنأ ىريل كتمظع ىف ًاريمأ

 رب ذولا ”ىفاكي نأو « ىدحتلا نم عونلا اذه ىلع بيجي نرأ ناطلسلا دارأو

 « هيلإراشلا غلبلا لاثمأ ةئالاث اهتميق غلبت ًاعايض هعطقأف ءامهيلكب قيلت ةروصب

 ىأ « هباتكر وك ذملا رؤما اهيف بتك ىتلا ةرتفلا ىف عايضلا هذه لك تناكو

 . نيدلا ديشر دالوأ ةزوح ىف لازتال 1#. ١/٠ ةنس ىلاوح

 وطسرأب قلعتت تلا ةصقلا كات انه ترك ذ دق تنكح اذإو اذه

 اهمأ دقتعأ ىفإ لب « اهقدص ىعدأ نأ لاح ةيأب درأ ل ىلإف « ردنكسإلاو

 ةمجرت' ىامأ ىذلا صنلا ةمجرت ىلإ تررطضا ىنكلو « اهساسأ نم ةفيزم
 . ةحكك

 ع ىصحم ال غلابم وتياجلأ نم قلت نيدلا ديشر كرأ هيف كشال ىذلاو
 نأ طق ثدحم مل هنأب هسفن وه دهشيو « ىرخأ اياطع اهضعب و ضرأ اهضعب

 نبدلا ديشر ناكاذإو ."2مساشلا ءاخسلا اذه لثم هاياعر دحأ ومن كلم ربظأ

 ديب مل هنإف « ناسحإلاو نيدلا ةمسب ىسقت ىتلا رئاهلل ةلئاط غلابم سرك دق
 نمضن تمادام « ًاضيأ ةماعلا ةعفنملا تاذ .ىرخألا لامع الل ةبسنلاب ريصقت ىأ

 خيرات » فلؤم انربخم اك « قفنأ دق نيدلا ديشر نأ مقاولاو . ادلا ًادجم هل

 )١( ةقرو م 805 مقر ةبيرع ةطوطخم “ 8١8روظ .
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 اهديلجتو هبتك خسن ىلع رايد فلأ نيتس دنوخريم 0ع رؤملاو 6 فاصو

 . طئارخلاو روصلاب اهدي وزو

 « هوجولا لبنأ ىف ةلئاطلا هتورث لغتسي فيك ف رع دق انفلؤم ناك اذإو

 « هبصنم هيلع اهطرفي ىتلا تامازنلالا :قيقحتب ةبانعلا ديدش ناك اًضيأ هنإف

 ..هكوام ىدل نهب عتمتي:ناكىتلا ةناكملا.لالغتسا "ىسي نأ طق لواحي و

 ةبامح .ىلع رصقلا ىف هاضق ىذلا تقولا لاوط بأد هنأب هسفنل ليشي هسفن وهو

 ىرت كلذل . ؟7نيدهظضملاو ءافعضلا نع عافدلاو « فلا عنمو « لضفلا ىوذ

 نوليكي نيدلا ديشر نع مالكسلا ةصرف مل تحنس نيذلا نييقرشلا باتكلا
  وطسرأ فراعم نيب عمج ًاؤفك اري زو ناك هنأ .ىلطنوعمجم و «بءانثلا بيلأ هل

 نأ دبال ىتلا ٍيسعتلاو حيدملا تافص لك هيلع اوفضأ دقو .©”نوطالفأ ةكحرو
 نأ كشالو . اهوأر ةءافك ىمسأ فاصنإ ىف ةبغرلا امإو قالاامإ اكس نوك

 خيرات » ىف الإ دجوت 1وا ةبيرلل اعضوم ؛ قحب « حبصت تناك ت ارابعلا هذه

 رصقف مهتايح مرطضت دق نيذلا نب رصاعلا نيفلؤلا بتكن م هريغو «فاصو

 تارابعلا كلت لثم دمت انكلو . هفطع باذتجاو رب زولا قلمت ىلإ لوغملا كوام

 نيذلا « هاش تلودوريم دنوخو دنوخريم لاثمأ ء نب رخآ نيخرؤم ىدل ًاضيأ

 )١( مقر , ةيسرافلا رتوأ ةطوطخم ١١8 ةقرو ى 1١1 .
 . هجو ١١9 ةقرو 4:53 مقر ةيبرع ةطوطخع (؟)

 ء يمدنوُخو 1١ ةقرو ء8١١ مقر ةيسرافلا رتوأ ةطوطخم ء' دنوخريم ()
 « باتكلا اذه. عبط دقو « ربظ 5١ ةقرو « هجو 45ه ةقرو * دلجم ريسلا بيبح

 . رهظ ؟ ةقرو ء ه:مقرو « ةيسرافلا سكيووري ةطوطخعع فاصو غرراتو « هاش تلودو



 ىلإ مهفدياممل نكي مل كلذاو ؛ نامزلا نم نيئرقب نيدلا ديشر دعب اوشاع
 اورظتني نأ نوعيطتسي ال صخش ىلع ءانثلا بورُص قادغإو ةقيقملا فييزت

 ةروص الإ نكي مل مهمالك نأ ضارتفا نم « نذإ « ديالف ؛ ةيصخش ةحلصم هنم

 فرأو ؛هتءافكو انفلؤم بهاوم نع نورصاعملا اهنوك ىتلا ةركسفلل ةقداص

 لك نم مغرلاب « ليج ىلإ ليج نم لقتنت ترمتسا ةديجما هنافص ىركذ
 . نيملسملا سوفت ىلإ هضيشبتل رب زولا اذه داسح ادب ىتلا دوهجلا

 هغولب نم منزلا . ةيفاص ةداعسإ عتمتي نكي مل نيدلا ديشر نإف كلذ عمو

 لماعب نيعوفدلا نيرتثسملا ءادعألا ضعب "نأ كلذو « ةورثلاو هاملاو دجلا ةق

 اونأد , ةناكلا ومس اهملإ مضنأ اذإ ةردانلا ةءافكلا ةداع هريثت ىذلا دسحلا

 بذكلا ىوق « ضرغلا اذهل ء اوأبعو « هب عاقيإلا ىلع ءافللا ىف نولمعي

 (00كادوكر ه» همسا ىلوغم ضخش نم هبتك ىف هسنوه ىكشت دقو ؛ةميقلاو

 . ”"ريخلابالإ طقومهبصي مل هنأ نم غرلاب هب رارضإلل نولمسي اوناك نب رخآ نم
 ىعسو « ةساسح ةطقن ىف هجاهي همسا ركذي مل صخش ذخأ تقولا سفن ىفو

 ريلا نم نكلو ؛ داحلإلاب مهمامأ همهتيو « نيدلسلا ناهذأ ىف هنم ضنلا ىلإ

 اما لم يسافر ل نب اهب ظيحامو ةصقلا هذه ىف مالكلا لجؤت نأ

 . ةرك ذلا هذه نم ىأثلا ءالا ىف

 داو ا لوثملا ءارمألا طالب ىف اعمال ارود ريمألا اذه بعل )١(
 .(ريظ ٠١5 ةقرو ه + « دنوشريم ) وتياطأ ناطلسلا رم .

  هجو ١18 ةقرو « ؟ه5 مقر ةيبرع ةطوطخم (؟)



 ىلإ ةبسن « ئجواسلا نيدلا دمس.أدب 1مل ى_دعول / ©2011 ةنس ىفو

 أدب « نيدلا ديشر عم كلرتشالاب ريزولا بصتم لتحي ناكر « هواس ةئيدم
 هدض راثأ هنأ هل أطخ لوأ ناكو . رصقلا ىف هب عتمتي ناك ىذلا زكرملا دقفي

 . هطوقس رامث ىنجسو هناكم ىلع ىلوتسا اترأ ثباي ملف ؛ ًاقذاس ًامقوم اسفانم

 «دعب ايف ًاضيأ نيدلا ديشرب هسئاسد تدوأ ىذلا « لتاخلا لجرلا اذه ناك

 ةمي ركسلا راجحألا ةراجت نهنمي هبايش ىف ناكدقو . نالبج هاش ىلع ىسب
 تايصخشلا نم ريثك ةفرعم ىلع هدعاس امم « ىرخألا علسلا ضعب و جميسنلاو

 بحأ نأ ثبلي مل ىذلا وتياجلأ ناطلسلا ىلإ مدقو . اهتدوم باستكاو ةماهلا

 مجنلا كلذ نم ريزولا جعزتاف . ةباذجلا هلئاعشو هتءافكو هحور ءاضمو هطاشنب

 ىلع لمسف « نمث ىأب رصقلا نم ريطخلا سفانملا اذه دسبي نأ دارأو « دعاصلا

 .دادغب ةئيدم اهرقم ناك ىتلا « ( ةعانصلا راد ) « ؟9ةناخراكلل ًاردم ةنيست

 « أردان ءاكذ ديدجلا هلبع ىف ربظأ ثيح « ةنيدملا هذه ىلإ هاش ىلع قلطناو

 .نرم عاونأ جاتتإ ىف حجنو « ةعفانلا نيسحتلا بورض نم ًاريثك هيف لخدأو

 هأش ىلع هل مدق « قارعلا ىلإ ناطلسلا لضو امو . ذاخأ لامج تاذ جيسنلا

 .ضعب و « ةرخآفلا بايثلانم ادعو « اهتماخضو اهتفرخزب راظنألا تفلت ةئيفس

 نم داز نيملا كلذ ذنمو « ةبانعلا هذهل ناطلسلا رسف « ىرخألا ةئيثلا ءايشألا

 )١( ةقرو « ! 54 مقر ةيسراف ةطوطخع  417١هجوو ربظ -
 اعانه لعأأذ انهوأاع هلانالدورتي تالحر ةملكلا هذه ددصب ىرث نأ عيطتسن )2(

 ا/مال5وع5 هان |ع/قم4 ءطسوألا قرشلا ىف تالحر كلذكو ؛ ص« * دلع

 ٠ [ طق عمم وتقبت ةلاحرلت



 هتناكم تذخأ ثيح « رسعقلا رداني ريخألا اذه دعي لف هاش ىلع ىلع هفطع

 دكي ملو . ناطلسلا ءاضرا ًامضوم هلمعيام لكرامصو « موي دعب ًاموي عافترالا ىف
 ديشام لك نم نتمأو لمجأ رئامع اهيف أشنأ ىتح ةيناطاسلا ىلإ لضي هاش ىلع

 ةماقإل ةظحللا هذه ذئم تصصخ ةمل قوس اهنمو « نيحلا كلذ تح اهغ

 ع ناك هنإف « ةيناطلسلا ةنيدم أشنأ ىذلا وه وتياجلأ ناك املو . جيننلا راجت

 اههلذب ىتلا تاقفنلا ىلإ ماتلا ءاضرلا تيعب رظن كلذلو , اهليمجتو اهعيسوتب

 نم تانبي تايآ ىف اضرلا اذه هل رهظي حارو ء ضرغلا اذه لجأ نم هاش ىلع

 الإ مطتسي لف « ةعرسب لفأي همجن نأ نيدلا دعس ئأرو . ميركسلاو ريدقتلا

 راقتحالا هاش ىلعل ربظي ذخأو . تماص لغ ىف ديدجلا مجنلا دوعص ىلإ رظنلا

 اهيف هل ىدبيل ةصرف لك نيحتيو « هلوخد دنع هل مايقلا نع عنتمب و « قيمعلا

 | . ٠ ماها وأ مارتحا ىأ هل نكيال هنأ

 ناطلسلا فطع ىأر امل هنإف « نيدلا ديشر ناك كلذ نم سكسعلا ىللعو

 هئارطإل صرفلا ميج نيحتيو لالجإ لكب هلماعي ذأ « لجرلا اذه ىلع
 هنكلو « دح ىصقأ ىلإ ناطلسلا قوري كلسملا اذه ناكو . هل حددلا ليكو

 . نيدودل نيودع « ةظحللا هذه ذنم اراص نيزإلا نب ريزولا نيب ةقرفلا ىلإ ىدأ

 ةبدأم هل مدقو « ءاشعلا لوانتل وتياملأ هاش ىلع امد نأ ءانثألا هذه ىف ثدحو

 ءاومألاو ناطلسلا قلت اهيفو . ناطلسل اهلثم مدقي نأ لبق نم ريزوأ تأتي

 نيددلا ديشر مامأ تعضوو '. هماقم عم بسانتي مب لك « اياده سلجلا ءاضعأو



 كك ا

 ى.طرفأ دق ريجألا .ذه ناكو « نيدلا دعس مايأ اهلثمو « ةُيق,باوثأ ةثالث

 ةيدحلاتمدق هاجأ نم ىذلا ببسلا نع ةّليلا نم ريثكشب لأسف « بارثثلا

 نيب . لي وط شاقن ىلإ 'ىدأ ام , هتيده هيلإ ' مذقت تأ لبق نددلا اديشرا

 هبضغ نع نلعي هسفن ,كلمت نم ركسلا هعنم ىذلا نيدلا دعس ذخأو.. ني ريدزولا

 نيدلا ديشر امأ . ةلظحللا هذه لبق اهلثم'هوفتي لام ملأتشلا نم اهيف ا

 ىلع طخسو « تمصلا.اذه ناطلسلا هل دمح دقو . ةدحاو ةملكتب + سني ملف

 لقأب هليمز ىلع نيدلا ديشر طخس نذي 5 طخسلا دشأ نيدلا دعس تارابع

 انمث هتايح عقدي دلعج ام « ناطلسلا ىلإ هب ىشو نأ ثبي مف « ع 999 كلذ نم

 .ناكو . ريزولا لحن لحيل هاش ىلع ريتخاو . ةموعزمل وأ ةيقيقحلا هتاسالتخال

 . ,ىراسو «هل اليمز 60 هاش ىلع لعجي نأ ىف ناطلسلا اجر ىذلا وه نيدلا ديشر

 . اذه ه هرظن.رصق ءارج نم هب لح دق نوكي نأ دبال ىذلا مدنلا رادقم

 درو ىذلا ةلودلا بيجت ىدوييلا عاطتسا ع 9ريصق دز كلذ دعب

 لذي رخآ ايدوجي هلوح ىضي نأ « رداغ ريرش لجر وهو « نيسان هركذ

 *نينلا كيكو سآب ةيربعلا فورحلاب اباطخ بتكاي نأ ىلع هلمحت و « هل دوعولا

 دحأل ةقثلا عضومو بودنلا ماقم موقي رهاوج رجات ىلإ اهجبوم باطحلا ناكو

 مسلا سدي نأب لجزلا اذه ىلع نيدلا ديشر معاي هيفو . ىلوألا ةجردلا ءارمأ

 ىلا رز دب ىف ةقرولا هذه تعقو ةريمتومالا ريد دقو . ناطاسا

 )١( ربظ 27 ةقرو ءادهح مقر ةيسراف ةطوطخم ٠

 ربظ :؟خ و هجو ةقرو ء فاصو.عرات (؟) -

  0ال؟ ةقرو ءا "4 مقر ةيسراف ةطوطنع 2 .



 دا

 ”زمأو < بضغلا هبادبتسا تح ءاهؤرقي نانطلسلا دكت لو . ونياجأل اهدا
 ناطلسلا نم ريزولا بلطف . ةباوجتساب ماقو «'هروف نم نيدلا ديشر ءاعدتتساب
 هفشكلل«ةيورضلا تاقيقحتلا عيمج ىرجم و «بقني ذخأو .مايأ ةثالث هلبمب نأ

 لمعي ناكى ذلا دومش ريمألا ءاعدتساب انباتكر يمألا ماقو. ةرماؤلا ىربدم نع

 هل دك أف ؛ باطما نع هتامواعع هيلإ ىلدي نأ هلأسو « نيدلا دعسل رادتاود

 قلو ايلا ديس نيرا نم اقل فاولفلا فورمللا وه دلك فلا وزع
 هريخأو«ناطلسلا مامأ نيدلا ديشر لثم ثلاثلا مويلا ىنو . نيدلا ديشر“ عاقيبإلا

 .ىعدتسا لاخلا ىفو .ريزولا ةداهش دضع ىذلا دومتريمألا هل رضحأو « لعام

 باطملا بتك ىذلا وه هنأب ناطلسلا ةرضح ىف فرتعا ىذلا ىدوهلا

 ناطلسلا منتقاف . نيدلا ديشرب عاقيإلا دصقي ناك ىذلا نيدلا دعس نم زاعيإب

 ,نمْزب كلذ دعب و لاخلا ىف لتقلا هيف ذفنف « ىدوبملا لتقب رمأو ةعقاولا قدصب

 ضعب و « نيدلا دعس تخأ نبا « ركرز دمت ىلع هسفن حلا اذه قبط زيجو

 كلت ىف ءاكرش اوناك اميمج مهنأب ىدوبملا ةداهشل « دري رخألا ءارمألا

 . ةعينشلا هرماؤلل

 ى اهلجسن نأ انل نكي مل ىرخأ ةثداح ىلإ ةفسؤلا ثداوحلا هذه تدأ

 .ىرك ذ هب وشت ىلإ ىدأل؛حص وأ ءرخآ ماهتال ةعيرذ ذحتت ملول « ميدقتلا اذه

 دادغب ىف ناك هنأ كلذو . ءامسألا عنشأ نم « قحب « همنا لعجو نيدلا ديشر

 دقو . دمح لضفلا وبأ نيددلا جات همسا : ىلع ةلالس نم صخش ىأ « « ديس »



 ,ريدقت بسكي نأ ةفمصلا هذهب عاطتساو:. ٍظعاو ةفيظوب مايقلاب لجرلا اذه أدب

 فارشألا بيقن بصنم « ىتاسلا بصنما كلذ ىلإ هاقرف « وتياجلأ ناطلسلا

 ىف ىأ « ناسارخو ىرلاو قارعلا ىف نيرشننم اوناكن يذلا - ( ىلع ةلالس ) -

 نإف « 2” نيخرؤملا دحأ هلوقي ام حمص اذإو . ةيلوغما ةي روطاربمالا ءاحنأ ميمج

 كاسه م: لوقي ذإ « نيدلا ديشر ريزولا ةظيفح راثأ دق ناك اذه نيدلا جات

 تاياورلا ركذت ةب رق « ةفوكلاو ةلملا نيب « تارفلا ءىطاوش نم ةب رقم ىلع

 اذمل ديدشلا مهسيدقت اباد دوهملا ىدبأ دقو . اي قوتذم لايقرح ىنلا نأ

 بيقنلا مر . ةرفاولا تاقدصلا نوامحنو « هيلإ نوجحي اوناكف « حيرضلا

 0 لءجو « اربنم دهشلا ةبحر ىف ديشو « ةبرقلا هذه نم بارتقالا مهيلع

 بتاكلا لوقي و.مقوتملا ريغ تنعتلا اذهل نيدلا ديشر رثأتو . « ةعجلا ةالص اهيخ

 نيحتي ووتياجلأ ناطلسلا ىدل هتلزم ىلع نيدلا جات لسحم ناك ريزولا نإ هسفن

 نيدلا مث ديسلا نأ ًاضيأ رك ذيو . هل اضيغب اسفانم هرايتعاب هب عاقيرالل صرفلا

 لجرلا اذه ناكو . قارعلا ىف نييولعلا بيقن ةفيظو لغشي ناك ن يدلا جات نبا

 امم « نايغطلاو فنعلا لامعأ نم ريثكلا بكتريو هتطلس لالغتسا ءىس

 لاتساف « فرظلا اذه لغتسي نأ نيدلا ديشر دارأو . قارعلا ا

 تاماشإلا نم ةفئاط ناطلسلا عماسم ىلإ عفرو فارشألا نم ام اددع هيلإ

 ناطلسلا زئهاو . هدالوأو نيدلا جان ردق نم طحت نأ اهنأش نم ىتلا ةضيئبلا

 ةك احم كرتب هيلع راشأ ىذلا نيدلا ديشر زاشتساو « ةيمويلا تاءاشإلا هذ

 . هجوو ربظ 5٠١ ةقرو « 58 مقر ةيبرع ةطوطخم ؛ بلاطلا ةدمع )١(



 هب نوضتي ىذلا حلا نوكيال ىتح؛ مهسفن أ « ىلع ءانبأل » نيدلا جلت

 ىعدتسا هسفن تقولا ىفو . مهنملا دض هزيم ىف اكوكسشم الو ىوكشلل امضوم

 هرمأو. « ءامدلا ةقارإ بحو فنعلا هنع فرع ىذلا نيدلا لالج رهاط ريزولا

 بصانم هيلإ دنسي نأب كلذ ىلع هئفاكي نأ ىلع , هيدلوو نيدلا جات لتقي نأب

 هذه باكترا نم عزف لجرلا نكلو . اهردصو اهضاقو قارعلا بيقن

 نرم اصخش لاتغي نأ اقلطم لبقيال نأ ةمساح ةحارص ىف نلعأو « ةمي رجلا

 مدقتو .٠ ةلخلا ىلإ اجار رف دق ناك ىتح « اهسفن ةليللا ضمج لو . ىلع ةلالس

 . ئنيحو . اضيأ حجني لف ءرتنآ ىواع ىلإ ءازجلا سفنو ضرعلا سفنب ريزولا

 دق ناكو «راتخم نب يهاربإ نيدلا جات همسا « ىلع ةيرذ نم ثلاث ىلإ هجتا

 هتيلوتب هدعو نأ دعب و . هتمدخ ىف اينافتم حيبصأف ٠ ةمعنب هرمعو هيلإ هب رك

 نيدلا سم هيدلوو نيدلا جات ديسلا هيدي نيب عضو « قارعلا بيق بصنم

 هعابتأرمأو « ةلجد ءىطاش ىلإ لجرلا اذه مهداتقاف . ىلع نيدلا فرشو نيسح

 . ةوسقلا ىف اناعمإ ري زولا رمأ ىلع ءانب «امهمبأ لبق نادلولا حيذ دقو . مهحذي

 ( م 101/9٠ +) ها * ةنس نم ةدعقلا ىذ ربش ىف ةثداحلا هذه تعقو

 ءابرإ همسج اوعطقف « ماقتنا منشأ ديسلا اذه نم ةلبانحلاو دادغب ماوع مقتنا دقو

 نم ةعطقب هتيم نم ةرعشلا عابت تناكو ؛هرعش اوعزئناو « هءالشأ اومهنلاو

 لتتقم ىلع اديدش انزح نزحو « ىشحولا لعفلا اذهل ناطلسلا راثو . بهذلا

 (مماج-؟) ١



 « ةقنشلا لبح ىف ةلبانحلا ىضاق قيلعت ناطلسلا دارأو . قارعلا ىف ثببلا لهأ

 هنأ ريغ « ماقلا ىوذ ضعب ءاجرل ةياجتسا هتايح نع وفعي نأ ىضر هنكلو
 عراوشى هب فاطي مث « هليذ وحن ههجبو لعجي و .« ىبعأ ارامح بكري نأ رمأ

 | . ٠ لبقتسلا ىف ضاق ةلبانحلل نوكي الأ ررقو . اهنيدايمو ةنيدلملا

 اهدرون نأ اندرأ دقو « ىلع لآ خرؤم انل اهمدقي ىتلا ةصقلا ىه هذه

 . اهقدص ىف بيرلا ريثت ىتلا تامسلا نم ددع ىلع ىنوطنت اهنكلو . اهماعب
 .نوكي نأ « نذإ « لهبملا نف . اهيوري ىتلا مئاقولا دهشي مل فلؤلل نأ اهبوأو

 روصي باتكلا نف ادحأ رن ملا دشأ اك. ةنامألا اهصقنت تاياورب عدخ دق

 « كلذ نم سكعلا ىلع « مهارن لب « كافسلا ىساقلا لجرلا ةروصب نيدلا ديشر

 ' ةييطلاب فاصتالا ؟ةايلجلا تافصلا نم هيدلام ىلإ عمجم ناك هنأ ىلع نوقفتي

 اذه تّنب دق نوكي نأ « نذِإ « لاّتحالا نع ديعبلا نف . ءاخسلاو ةب وذعلاو

 رهظأس قاتم نم صاختتلاو « طيسبلا دقملا كلذ هسفن ىف نشيل مينشلا لايتغالا
 .نأ نكمملا نم ناك هنأ امسالو « مارتحالاو مركلا نم ايش هوحن ناطلسلا

 . ىجمني ال راسب هاركذ خطلت نأو ء ناطلسلا لاكن ةمي رجلا هذه هيلع رحت

 نأب ناطلسلا مامأ دعت دق ناك نيدلا دير نأ أ ذيع خرؤلا نأ ىلإ اذه

 ؤرجيو « هدعو ىف ثنحب فيكف . ىلع لآ ىلإ بيقنلا ةك احم لكل كوي
 4ك اع وأ ةيطَق نود: بكوب لايغغاب ةينوئانلا قراعلا نع ةضاضماالا لع

 هفويس ىلإ هداقحأ ءافش ىف أجلي نأ دح ىلإ ةيشحولا هب تغاب دق ناك اذإف

 دعاوق لكر دهي ىذلا لعفلا اذه لثم ذيفنت دارأ دق ناك اذإ « ءارجألا ةلتثلا



 مسلس عل سس

 نأ دخ ىلإ ةأرجلا هب غلبتل نكي مل هنإف « ةروص عنشأ ىلع ةيناشنإلاو ةلادعلا

 . 'ممزسأب ةغساش ةنيدم لراكس زصب تحنو « راهنلا حضو ىف هتلمف لعفي

 عابتأ هل نوكي نأ ديال ىذلا رب زولا رصأ اذال ؛ لءاستن نأ انل قحيو

 دنحأ ىلإ ةضيغبلا ةلاسرلا هذه. دبعي نأ ىلع « هل صالخإلا ىف نونافثم

 . ىلع نيدلا ديشر رصي نأ ةيشحولا ىف بيرغلا ناعمإلا نم نأ كلشال ؟ نييرلعلا
 ام هنأ اك هتابرقأ دصحأ مدب هيدي ثواي نأ ىلع ةعيفر ةرسأ نم وضع مال
 ليبقلا ا حوبي نأ « ىودج نود « رطخلا عاونأ دشأ ىلإ هضرعب

 اوفشكيل مهنمأم مهغواب ةصرف نوزهنتي و ء ضرعلا اذه مهريثي دق صاخشأ ىلإ

 بصنم لغشي نيدلا ديشر ناك اذإ هنأ ىلإ اذه . ةيمارجإلا ةرماؤملا كلت نع

 ىرخأ تأيصخشو ءاهقفو ةاضق هبناج ىلإ ناكد قف ء تقولا كلذ ىفريزولا
 لاجزلا ءالؤه ىضري الأ ادج لمتحلا نم ناكو . ايلعلا تاماقملا ىوذ نم

 داقحأ ءافش لجأ نم ليبقلا اذه نم ءىند لايتغا ةميرج ىف كارتشالاب ءالجألا

 ىف لمحت نيدلا جات تومب تطاحأ اهنإ لاقي ىتلا فورظلا لكو . ريزولا

 نوكي نأ « لاح ةنأب هقيدصت نكمي ال ايف . عقاولل ةماتلا ةافاجلا مياط اهسفن

 نأ ةيشحولا هب غلبت مث « دمحم لآ نم زراب وضع لتقم دبش دق دادغب بعش

 تيل رعش عاتبي مث ؛ ةايحلاب ضبني لازيي ال وهو « هجل مهتليو ابرإ همسج مطقي

 نم « فسأ لكب « واخي ال دق اهلك ب وعشلا مرات نإ « مف . بهذلا رعسب

 نم كانه نوكي نأ دبالف كلذ عمو « ليبقلا اذه نم ىتلا فارسإلا بورض.



 بضغلا ريشام « ةفئاز مأ ةحيمس تناك أ ءاوس « القع عوقولا ةنكممملا مئاقولا

 ءىش ىلع ىوطنت ال اهانرك ذ ىتلا ةصقلا نكلو . هتاجرد ىصقأ ىلإ ىبعشلا'

 قرفي ىذلا ضغبلا نإف . لقع اهروصتي ال ىتلا ةيشحولا هذه رسفي نأ نكي

 . ةعشبلا لاعفألا هذمل اببس نوكي نأ ىنكي ال « نيينسلاو نييعيشلا تيب

 نأ نود نكلو « نيقيرفلا نيب تمقو ةفينع تامساخم نع انئدحي خي راتلاف
 نف «نذإو ٠ ةئيندلا ةيشحولا كلتب سنت ثادحأ ىلإ اهنم ةدحاو ىدؤت
 ديدشلا طخسلا هسفن ىلع رج دق نيدلا جات بيقنلا نوكي نأ ادج لمتحلا

 « هتوع تضق ىتلا ىف ةلادعلا نوكنت فرأو « ةيمارجإ الامعأ هناكتراب

 محب ىذلا باقعلا نم مهلا صيلخم نع زج دق نيدلا ديشر نوكي الأو
 دق ىلع لآ نأب دقتعن نأ لبسلا نمو . هنم هصلخم نأ دارأول ىتح هب هيلع

 نأ اوعاشأف « نوناقلا ةلئاط تحن عقي مبسيئر اوأر نأ مهءايربك حرجو مهءاس

 لجر دسحل ةجيتنو « ناينطلا راث آ نم ارئأ لب « ةلادعلل اصاصق نكي مل هنوم

 ىف تقلطأ ىتلا تاعئاشلا هذه نأ نظلا بلغأو . هدقحبو ناطلسلا ىوذ نم

 نأ دعب قئاع نود راشتنالا نم تنكمت «رذملا نم ءىشب نيدلا ديشر ةايح

 ريسبلا نم حبصأو ؛ هؤادعأ هل اهريد ةثيئد ةرماؤمل ةيحض حارو ؛ هتيح ناح

 كلذ كرتت نأ درت مل ىتلا ءامسلا نم باقع هنأ ىلع ملألا تولا اذهروصت

 . ماقتنا نود لوسرلا ءابرقأ دحأ هتيحض حار ىذلا ىشحولا لمعلا

 عم ىفاجتي ال ىذلا ىأرلا اذه دضعت ابّميق اهل ةدابش انيدل نأ ٍدقتعنو



 6« فاصو خيرات » فلؤم وهو « نيفقثلا نيقداصلا باتكلا دحأ نإف . لّملا

 تام ىذلا تقولا ىف ةيشاخلا لاجر نيب نأكو « نيدلا ديشر رصاع ىذلا

 هتاارابعلا ىف فسؤللا ثداحلا كلذ ةصق انل ىوري « نيدلا جات بيقتلا هيف

 , 99 ةيلاتلا

 رابك ماق(ل؟ 1مل )اللا ةنس نم ةجحلا ىذ ةرغ نينثالا موب ىف د١

 .نيوكتب ةداسلاو ةمئألا نم ريبك ددعو ةاضقلا ىضاق ةرضح ىف ءارزولاوءارمألا

 ,ىفكت تلا مارجلا نم ددع باكتراب هماهنال « نيدلا جان ديسلا ةكاحل ةكحت

 هقرط مدختسا هنأ هيلع ذخأ ذإ . ميركلا هلصأل ةلوخلا قوقحلا نم هنامرمل

 ةيبهذ ةمطق فلأ ةئاملث ىلع ديزي, غلبم ىلع ءاليتسالا ىف سالتخالاو فنملا.

 ءارغإ ىلع امأد لمعي ناك هنأو « نيرتلآ صاخشأل وأ بلا لآل ةكرام

 هيلع ذخأ راصتخالابو ؛ ةديدع لتق مث رج بكترا هنأو « ىلع لآ تاجوز

 هلو ٠ ليصفتلاب انه اهانرك ذ ول ماقلا انب لوطي ةفلتخم متارج تاكمرا

 < ىلع تبي لآ ىلإ ناطاسلا نم رمأب مسأ « مهلا كلت نيدلا جان ىلع تتبث

 .تيبلا لآ جبتباف . هقحتسي ىذلا باقعلا هيف اوذفني نأ مهملإ لكو نيذلا

 اولابنا ثيح « "9 ( طش ءدرانكرب ) ةلجد ءىطاش ىلإ هوداتقاو «رارقلا اذهل

 هج دنوخوم ًاضيأ رظناو . هجوو ربظ 453 ةقرو « ةيكللل ةبكلا ةخسن )١(
 . ربظ +١١ ةقرو

 هناسل ىلع درتام اريك « مويعلا هجو ىلع « رهت » ىنعت ىتلا « طش ه ةلك نإ (0)
 ىلع ةلالدلل , ةزيمم ىرخأ ةلكىلإ ةفاضم امو اهدحو امإ ء سرفلاو برعلا باتكلا

 ( ربظ 8 ؟1 ةقرو ءالا*٠ مقر ةيبرعلا ةطوطخلا ) ناكل نبا باتك ىف ًارقنف « ةلجد »

 فلؤم ركذيو . « طشلا شرمع امهنيي لصفيو لصوملا ةهجاوم ىف عقي لث : ةبوت لت »
 تح 55١ ةقرو ء1٠1ا/* مقر ةيبرعلا ةطوطخلا ) « ءاشنالا » هئاونع ىذلا باتكلا



 :هارطاش دقق. هادلو امأ . هحور تضاف ىتج ؛ ةجودزلا طايسلا ارض هيلع

 « ةطوطخلا ) فاصوغررات فو . طشلاو تارفلا ني لضوملاونج اعقاو انصح ء (ربظتح
 ةلجد ىأ « تييراج دادغب نايمرد طش » تاملكبلا هذع ارق ء ( ربظ ؟8 ةقرو

 ١ال4 ةقرو فلؤملا ةطوطخم ىف « روميت ةايح ) هماث رفظ ىرثو » . دادنب طسو ىرجي

 طشلا ةعرسو ةعلقلا ةئاصح ىلع اهنع عافدلا ىف دمتعي ناك ةريزجلا ةنيدم دئاق نأ » ( ربظ

 رخلآ ناكم ىف أرقو . « درك داتعا طش بآو ةمعلق ةئاصحري » « ( ةلجد ىأ )

 راثك زأ » . « طساو ومن ( ةلجد ىأ ) طشلإ ءىلئاوش نم هجتا » ( هجو ٠78" ةقرو )

 . « ةلجد ريع دق تاكو ىأ ءدوي هتشدك طش بآزأ هو . ©« هتفر طساوب طش

 ىأ هتشذك برعلا طش زأ » رهظ 4 ةقرولا ىف دجت اريخأو . ( هجو ١/8 ةقرو )

 ١١ 1ةقرو « ؟ مقر ةيسرافلا ةطواخخلا ) ءاشتلودل ءارعشلا ةركاذت ىفو ..« ةلجد زاتجا

 سلي اهوي ناك ىأ « دوب هتسقن دادغب طش راتكرد » ديشرلا نوره نأ أرق ( ربط

 « ملاعلا اذه لاوحأأ ريغت امرك هجاوح ,ءاقلا فصيو ('ةلجد نمي ) « طشلا ءىطاش ىلع

 ' ٍ ٠ . بيرغلا زاجلا كلذ لمعتسيف

 تكب » ىأ تسدادشيرد هك تسج ناور طش ْنآ هنرو ديرك نم افاخ نومي دادنب كا ٠
 هذه ى ىرجت ىنلا رهللا ءاج نيأ نف الإو . قارب ءافاحلا مد تأر نيح دادغب شضرأ

 ( ا؟عاوعزم لعم 0عمغ) 5ءطئاأطعبوعع رجرتتش عااسلا لوقيو ©« ؟ ةنيدلا

 ره ىلع , ىربكلا لباب نم ام ةفاسم ىلع مقت ( دادني ىأ ) ةديدجلا لباب نإ» . ( هه س
 ىقع سواسلا نرقلا ةيادب ىف سراف ىف ةلحرب م5 ىلاطيإ عئاس فصبو . « طشلا ىمسي

 ىف رمتسيو دادغب مامأ ىرجي « طشلا » همسا اريبك اره رك ذيف « هعبتا ىذلا قيرطلا

 7و ةقرو « ؟ دل ) !؟دادصادوأو 9عاهأ,ئ584 الاؤووأ تارفلاب قتلي يح ةنايرج

 اوروكيد ةطوطخم دركلا رات باتك فلو لوقيو ٠ ( رهظ م١ ةقروو ءهجو

 انملكت ىلا ) ةريزملا ةيدم نإ » ( هحو ٠: ةقرو ء م8 مقر ) ةيسرافلا [)عقان؟:ةال

 كلذ دعبو . ( برعلا طش هناخ دور ) برعلا طش ىمسي رهن ىلع مقت ( ةهينه ذنم اهنع

 «( ركيرابد طش بآ ) ركبرايد طش » مسا رهلا سفن ىلع قلطي ( ربظ 4 ةقرو ) ليلقب

 طشلا ءىلطاش عبت ربك ألا ردنكسإلا "نأ د( هجو ٠٠١9 ةقرو ) ةعدق ةياور نع رك ذبو

 هيف قتلي ىذلا ناكملا ىلإ لصو ىنح « برعلا طش هناخ دور » لوقيف ( ةلجد ىأ )

 رصقي نأ لطخلا نم هنأ نيبأل تارقفلا هذه تركذ دقو . « سيلدب » رهتب رهنلا اذه

 نم برقلاب تارفلاب هئاقتلا نيح نم دتع ىذلا ةلجد نم ءزجلا ىلع « برعلا طش » نمسا
 ريشي ) . هعيج رولا ىلع قلطت ةيمستلا هذه نأ ودبي ذإ . ىسرافلا جيلخلا ىف هبصم تح ةنرق

 ىذلا ىتوع ىلع د ةيبرعلا ىلإ هلقثو « نآلا عوبطم وهو ىسيلدبال همانقرش باتك ىلإ
 : : . ( لبق نم ىسرافلا سنلا رسمن دق ناك



 دل واسس

 « باقعلا .اذه ذيفنت ىف كارتشالا لجأ نم سانلا ماحدزا دتشاو . ريصلل اذه

 « نيرضاحلا عيمج ناكو . ةريطخ حور ةثالث وأ مهنم نانثا بيصأ ىتح

 « تاقبطلا لك نمو « نيبحيسم مأ ادوبي مأ تاماسمو نيدلسم اوناكأ ءاوس

 رابعتنا هنأ ىلع لجرلا اذه توم ىلإ نورظنيو ايلاع مهجاهنبا نورهظي
 . « ةيروطاربمالاو نيدلاو رارقتسالل

 تيبس ىتلا مهنلا نأي ؛ نورق ةسمح ءاضقنا دعب « مزجلا عيطتسنال نحنو

 ىتلا ةكحملا نأ ديك ألا نم نكلو « امطاق انوبث اهلك تتبث دق باقّعلا اذه

 ربك أ نم « ةلادعلا ىضقت اك « نوكنتت ت تناك نيدلا جان ةك احل تلكش

 نم نيراتخلا صاخشألا ضعب و ةاضقلا سيئر مهملإ اوت نيذلا ةودلا ناك

 هذهو راقولا اذه هل اممم نأب دقتمن نأ ريسعلا نش . ىلع' لاو نيدلا, 000

 (؛ىصخش ماقتال ةعّيط ةادأ نوكي نأ هلوبقب راعلاب هفرش ميطلتب ىضرب ةيمهألا ْ

 نييعمجم ابصنم ىلوتي تيبلا لآن م صش ىلع عورلل مادعإلا اذهب حب نأو
 فوتسن « 'ىهسر كح ىتقمي ْنْذِإ مادعإلا ذفت دقق . مارتحالاو ةيبعألا

 جات توم نكي مل ىلاتلابو . ناطلسلا نم هيلع قدضمو « ماكحنألا طورشل

 : ناطلسلا نم ىلع ريغ ىلع اهذفنو ؛ ءافمنا ىف ريزولا اهربد ةرماؤمل ةخيتن ندا

 جان ىلع محلا ارق تاقبطلا عيمج نم سانلا هب لباق ىذلا جابتبالا نأ ىلإ اذه

 هذه ىف دالجلا لمعب مايقلا لجأ نم مهسفنأ هبراقأو هينطاوم محازنو « نيدلا

 « بكترا دق نصخشلا اذه نأ ىلع ةحضاو ةلالد لدي كلذ لك « فورظلا

 يالا عا ىف ذ « قحي « هتضنب ةيمارجإ الامعأ « هبصصنم ماهم همايق ءانثأ



 مس جلاس

 نأك هتقث عضومو نيدلا دعس قيدص ناك ىذلا نيدلا جات ناآوديو

 لمألاو ةبغرلا هودحم تناك ثيح « انفلؤم دض تكيح يتلا تارماؤلا حور

 كامب امب ملصي ناك ىذلا نيدلا ديشر نوكتي دقو . هتكرت ىلع ءاليتسالا ىف

 نكلو ؛ دودللا هودعب تلح ىتلا ةبكنلا ىلإ حايترالا نيعب رظن دق ؛ هلوح

 . اذه ىمسرلا همادعإب رمأ ىذلا وه نوكي نأ لاح ةبأب ىنعيال كلذ

 هناطلس لامعتسا ىف اعسو نيدلا ديشر رخدي مل ؛ 21 هسفن تقولا اذه ىفو

 . ناطلسلا ىدل مهما ىذلا ةلبانحلا ىضاق نصيلختل

 , ةنيدمل ام اح نيدلا ديشر نب نيدلا لالج نيع ءانثألا هذه ف

 اريزو نوكيل «رخألا هدلو « فيطللا دبع ريمألا ريتخا اك ع 29 نابفصأ

 . © ناسارش ىلع ناطلسلا هونأ هالو ىذلا ديعس ىبأل

 < 111 715 ةنس مرحغلا رهش سم نيرشعلاو عبارلا سيخلا موب ىفو

 فلؤم « هللا لضف نب هللا دبع ىلع ةيناثلا ةرمل هءاطع نيدلا ديشر قدغأ

 باتكلا همامأ ىرطأو وتباجلأ ناطلسلل ريزولا همدق دقف . 7 فاصو خيرات

 . هباتك نم الصف هل أرقي نأب فلؤملل ناطلسلا حمسو « ةءاطتسم تارابعب هفلؤمو

 تايصخشلا عيمجو ءارمألا رابكو نارب زولا اهرضح ةمئار ةسلج كلذل تدقمف

 .هجو 417 ةقرو ء1 "4 مقر ةيسراف ةطوطم )١(

 . هجو 2174 ةقرو « قباسلا مجرما (؟)
 . رهظ غالال ةقرو « قياسلا مجرملا (©)

 : هحوو رهظ 586 ةقرو « ةطوطخلا 469



 ,ىتلا ريدقتلاو اضرلا تايآ الإ بتاكلا ممسي مل ثيح « ةيشاملا ىف ةزرابلا

 ٠ نيرضاحلا عيمجو ناطلسلا اهب هرمث

 .نم لوغلا نيطالس ةرادإ ىف ناك ام رادقم ىلإ ريغأ نأ ىف ردجم انهو

 وأ ريزو بقل امهم لك لمحت ةرازو اسيئر ةرادإلا سأر ىلع ناك: بويع

 م امهتاصاصتخا نأ ودبي و « نيكرتشم المعي نأ امهلع ناكو . ناود بحاص

 قطاوت لكم نعي هنأ ماظنلا اذه ايازم نمو . اقيقد اديدعت ةددحتو ةلصفنم نكت

 امهنم لك ةبقارم ىلإ امبعضو اهرطضي ذإ : دحاو ناديم ىف نالمعب نيلحرني

 ' نأ «رسع نود كردي نأ ءرلا عيطتسي « ىرخأ ةهج نم « نكلو . رخآلا

 نم بورضو « ةيموب تاماخم ىلإ: ىدؤي نأ ديال تاطلسلا ىف ىواستلا اذه

 نأ امهم لك ةلواحتب ىلإ و ؛ نيكي رشلا نيب صاصتخالا عزانتو «دسحلا

 هقوعيو « ليقارعلا همامأريثب نأو « نايحألا بلاغ ىف هبحاص ردق نم ضف

 هدهج لكب ىعسي نأ راصتخالابو ؛ رومألا قافضمإ ةيلوثسم هلمحت و «ريسلا نع

 هل قبتل ضيغب سفانم نم صلختلاو « ناطلسلا رظن ىف هتعمس هي وشت ىلإ

 . ناطلسلا ةناعرو ةطاسلا هدحو

 وتياجلأ ناطلسلا نبأ ديعس وبأ لسرأ -1١5 اسم / "ور ةنس ىو

 هرودب ناطلسلا بلطف « دونجلا بتاور مفدل ةمزاللا لاومألا بلطا لسر ةدع

 ىأب طق كرتشأ ملانأ » : هلوقب نيدلا ديشر باجأف . نيرب زولا نمادوقن

 « هج «2 دلخريمو ءهجوو رهظ اا ةقرو ءا5ك4 مقر ةيسرافلا ةطوطخملا ن0

 .ا١؟؟ ةقرو



 ملو « ةرادإلا عورف نف عزف ىأ ىلع فرشأ لو « ةكتلملإ ةموكح ىف بيصن

 دوقنلا بلطت نأ ىنبنيال كلذلو ؛ ناطلسلا نم رداص رمأ ىأ ىلع ىعيقوت مضأ

 ىذلا ءادرلا ريغ كلتمأ الف انأأ امأ » :الئاق هرودب هاش ىلع باجأو . « نأ ىنم

 « ليمزو انأ ءانك اذإو . ادحاو اسلف عفدأ نأ عيطتسأ الو . ىدسج ىطغي

 درو . «ذوقتلا مفدب انأ ذرقتأ اذال ىرأ تسلف « ةيروطاربمإلا ةرادإ مستقت

 تنأ كلنأو « ةقثلا مضومو قيثملا ريزولا كنأل كلذ » :الئاق نيدلا ديشر

 الو . « ناطلسلا رماوأ ذيفنتب فلكملاو ىماسلا متاملا ىلع ذوحتسملا كدحو.

 ىف حاص ؛ ناوبذلا رومأو ىناسلا متاخا لمح هرطاشي نأ هاش ىلع هيلع ضرع

 اذإ كنأ عقاولا ؟ كلثم لجر عم كازتشالا عيطتسأ فيك » : هلوقب ههحو

 نيذلا ءايندألا ءالمعلا نأ ني ىف 4 رقفلا ترهظأ « لالا نم ءىش كنم بلل
 اوديو ةشض كارز انيع زك لو ةلئاطلا غلابملا نوعمجي مهمدختسنا

 نأ ناطلسلا دارأ « رركستم قشارت ىلإ ىدأو « دتحاو امهني لدجلا مدتحا

 اهنم نوكست ىتلا ملاقألا لبقتسلا ىف مسقت نأ رمأف ؛ ادح هل عضي

 ناتسزوخو ىمجعلا قارعلا عضويف : نييواستم نيمسق ىلإ ةبروطاربمإلا

 . نيدلا كيش ةرادإ تحن نامركو سراف ملقإو ىرغصلاو ىربكلا روللاو

 ( ىرغسلا ايشآ ) مورلا دالب و نارأ ملقإو ركب رايدو ىبرعلا قارعلا لعجيو
 ىف نيددلا ديشر هعم كرتشي نأ ريخألا اذه حيتقاو ؛داش ىلع صاصتخا نم

 . ناطلسلا ناوبد نم ةرداصلا رماوألا ىلع امم امهعيقوت امضي نأو « ةرادإلا



 ىف كعم كرتشأ نأ ددرأ ال انأ » : هلوقب كلذ ىلع در نيدلا ديشر نكلو

 ىذلا انأو « موعزلا كرقفي تججتحا « ادوقن كنم تبلط الكه نأل «ءىش

 ءالع نيعف ءوتياللأ مماسم ىلإ لاوقألا هذه تلصوو . « مفدلا ىلع مغرأس

 ىدهوك نيدلا زع لعج اك ؛ نيدلا ديشر رمأ تحن نوئشلا ةرادإل نيدلا

 اذه لاوط سرقتلاب بيصأ نيدلا ديشر نكلو . نيدلا ءالعل ادعاسم

 ذه ىفو . رصقلا ىف رهظي الو هتبب رداغي ال روهش ةعب رأ لظ ثيح « ءاتشلا

 وتياجلأ ناكو. دوقتلابلطل رارمتسابناسارخنمديربلا لوصورلاوتي ناك ءانثألا

 ةعطق ىوحال لاما تبي نأب هبيحم ناك ىذلا هاش ىلع نأشلا اذه ىف بطاخم

 دراوم نم ىجن ىتلا 0 بهذ نيأ ناطلسلا هلأس الو . دوقنلا نم ةدحاو

 قيقمت ءارجإب ناطلسلا رمأف . نيدلا ديشر ىدل اعيمج اهمأب هباجأ « ةلودلا

 ءالعو ىدهوك نيدلا زع هيل لإ ض ىذلا 0 ريمألا هب فلكو « ىوناق

 مثو « هاش ىلع ءالكو لك مهمامأ لوشملل ةئالثلا ءالؤه ىعدتساف . دمع ندلا

 نع مولأسو « ىكلقلا نيدلا دامعو دمحأ نيدلا رخو ىجواسلا نيدلا رهاظ

 نينس لالخ هيف فرصتلاو هليصحن مهدي ىف ناك ىذلا ةيروطاربمإلا لخد

 سالتخالا ةمهم توبث نلعأ ريسع ناحتماب نومها رم نأ دعبو . ثالث

 نم ةعطق نييالم ةئالث ىأ « ناموط ةئامثالث غلبم مفدب مييلع ؛ حو مهملع

 ىلع ىلإ اويهذف . موجولاب ناويدلا لاجر لك ؟للاذه بسأو: بهذلا

 محلا اذه ءاغلإل ةليسو دحي مل اذإ » :.هل اولاقو « ميماياكش هل اومدقو هاش

 هاش ىلع بهذو 6 . هل جالعال ءاد اهباصأو «ماتلا للشلاب اهلك /انلامعأ تبيصأ



 مل ىنالكو نم ةبولطل غلابما هذه » هل لاقو ناطلسلا رصق ىلإ ةليللا سفن ىق

 نأ عومدلاو تالسوتلاب هاجرو « ىل اهوملس دق اوناك مهنكلو « اهوددبي

 فطعب هلباقو رأت دشأ همالكل وتياجلأ رثأتف . مهيلع ردص ىذلا محلا ىنلي

 نم نيجنربإ ربمألا أدب الو . تاءارجإلا عيمج فاقيإب هرمأ ردصأو « غلاب

 ىلا نيكسلا اذه هاش ىلع» : وتياكلأ هل لاق كلا ذيفتت ىف دغلا حابص

 هنكلو « رمألا ةقيقح ىف غلابلا هذه لست دق ناك ةباتكلاو ةءارقلا لمي

 نأ دوأ كلذاو « ىل لاق اك « نآلا اهركذتي دعي ل ىتش ضارغأ ىف اهلغتسا.

 ثيدح نم نيجنربإ شهدف .٠ « نكت مل نأكو ةلأسلا هذه نوكت

 دحأ دارأ اذإ ناك » : الئاق فاضأ 9 ) نايوج ريمألا ىلإ هغلبأو « ناطلنلا

 لفوز مل اقابأو وكاله دع ىف ناطلسلا ىلإ ءاجرب مدقتي نأ سرفلا

 دقف مويلا امأ « ءارمألا نم اددع لبق نم .هنيف ملك دق ناك اذإ. الإ هعدقت -

 بهذي نأ سرفلا دحأ مسو ىف حبصأ ىتح « بقع ىلع اسأر رمألا بلقتا

 ةدحاو ةظلل ىف مدهمل ةءرس ةلباقم هنم بلطيو ليللا فصتتم ىف ناطلسلا ىلإ

 هانش ىلع نكلو « عمس امب جرحلا دشأب ناب وج رعششف . « هانلق وأ هانلعف ام لك

 نأ ةديدعلا هايادهب عاطتساو ريمألا ءاضرتسا ىف هدهج لك لذبف كلذب ع

 ىلع ضمي لو . نكي مل نأك محلا ربتعا كلذبو . تمصلا مازتلاب همئقي

 ديشر نإ » : هل لاقو ناطلسلا ىلإ هاش للع بهذ ىتح ليوط نمز كلذ

 تقولا سفن ىف هنكلو . هتبي ىف هاقبلا عيطتسي ىكل ضرملا فلكتي نيدلا



 د كمه مدل

 . نيدلا دعس عم لعف اك « ىب عاقياالل ةنكسملا سئاسدلاو ليملا لك مدختسي

 مهب وحتساو هدالوأو نيدلا ديشر تيعدتسا « ىل حامسلاب تازانت اذإف

 هعورشم ذيفنتب هل حمسي ناطلسلا دكسي ملو . « بالا ميدقت ىلع مهغرأل

 نم ددعب هيدي نيب ظفتحا هنأ ايعدم نيدلا ديشر نب نبدلا لالح مجاه ىتح

 لالج جدحا الو .اهددب مث « جلتك ىاجلأ باشلا ريمألا لعد نم تاناموطلا

 ليلقب كلذ دمب هنكلو . هماهنا بحس ىلإ هاش ىلع رطضا « ءىرب هنأب ندلا

 لخد مير ىلع ماع لك ىلوتسي ناك نيدلا ديشر نأ ناطلسلا ىلإ ىبمأ

 ةلغ نم ةجئأنلاو تاريمألا تاقفنل ةصصخلا غلابما ةميق وهو « ةيروطاربمإلا

 .اهردصي ناك ىتلا تامابنالا نم هريغو مابمالا اذه رْثَأ . ةيريملا فاقوألا |

 ذنمو .ريثأت دشأ وتياجلأ ىلع ديك أت لكب 0000

 لع الو . ناطلسلا ىدل هاش ىلع ةطلس تغطو « ءىش لك ريت ةظحللا هذه

 هبسكي و « قمجات ريمألاب هتالص قثوب نأ الإ همامأ دجي مل ء كلذ نيدلا ديشر

 ىلإ هرمأ ناطلسلا ردصأ هتطاسو لضفب و . ةنينلا ايادملا قيرط نع هبناج

 عاطأف . . قافو مثأ ىلع نألا ذنم اشيعي نأو « امهني تاذ حالصإب نيرب زولا

 . لقألا ىلع رهظلا ثيح نم « ناطلسلا هدارأام اذفنو ناري زولا

 . شرعلا ىلع ديعس وبأ هنبأ ل تام ءانثألا هذه ىفو

 ةب روطاربمإلا ةمصاع ىلإ باشلا ناطلسلا مودقب نيدلا ديشر لع انيحو

 ذختا هسفن تقولا. ىفو . "7 هلابقتسال دمع نيدلا ثايغ هنبا لسرأ « ةيلوغلا

 ٠ رهظ 410 ةقرو ء 1 14 مقر ةيسراف ةطوطخم (54)



 هظافتحالو « هئادعأ سئاسدنم هنفن”ةباخل ةيرورض اهآر ىتلاتناطايتخالا عيمج

 فالخخ ىلع هنأ لعب ناك الو : ©" هتامدخ ءازج هل مدق ىذلا عيفرلا زكرملاب

 دقق « ضغبلا نم ائيش هل رمضي لازي الريخألا اذه نأو ؛ ناوسريمألا عم

 ءاعتنلاو ةليملاب افورعم مهاربإ همسأ اًصخش هنم ةبرقم ىلع لعجي نأ ىلع صرح

 ىلإ اذه . ءايظعلاو كولملا ةدوم ىلع لوصحلا ةقيرطو روصقلا تاروانمب اريبخ

 نم هنأ عيجا ىأرو « ةلودلا ىف تايصخشلا رابكو هاش ىلع عم قرات هنأ

 «نيحلا كلذ ىف ةب روطاربمإلا دان اكىذل | ناب وج ريمألا لوح اوفتلي نأ ريا

 .'( شيملا ماع دئاق ) © ءارمألا ريمأ » نكرم ىف هب ظافتحالا ىلع اولمعي نأو

 «جنوش ةيهاركد ض هنع عفادي ايوق ادضع هل دحي نأ ةقي رطلا هذهب لمأي ناكو

 ' ريخألا اذه عاطتسا ىتلاو « امل دحال ىتلا ةلزنملا دض نزاوتلا نم ءىشب موقيو

 *ىداب ىف ةطخنأ هذه تباصأ دقو . باشلا ناطلسلا سفن ىف اهبلإ لصي نأ

 ظافتحالا ديدجلا دهغلا هردصأ موسرم لوأ ررق ذإ « اقيفوتو احاجن سمألا

 ىلو دق ناك امل هنأ ىلإ اذه . "7 ةرازولا بصنم ىف هاش ىلعو نيدلا ديشرب

 دقف « ( ىرغصلا ايسآ ) مورلا دالبلا ىلع اكأح ناب وج نب شاب روميت ريمألا

 ىلإ بيجأو «ةيندلا هترادإل اسيئر نيدلا ديشر نب نيدلا لالج نيبمت بلط

 ْ 1 , 29 هنلط

 .هجو 45٠ ةقرو « قياسلا مجرلا )١(
 . ١؟4 ةقرو « سماخلا ءزحلا ء دنوخربم (؟)

 . (نآلا عوبطم ) 788 ص ء 3137 مقر ةيبرع ةطوطحم « ىزيرقلا ()



 .نيدلا ديشر لسرأ اهل فلافل نس ىبعأ « اهنقن ةئسلا هذهىو

 . "”:رصم ناطلس نووالق نب دمحم ىلإ ةيده

 ٠ قباسلا دبسلا ىف اناكامماقافتا رثك أ انوكي مل نيزيزولا نإف "”كلذ عمو «
 تاموصخ ىلإ ىدؤي أتفيال ناك ةبترملا ىف امهي واستن م "ىشانلا سفانتلا نأ إ .

 نابؤجريمألاب امتاد هطبرت تناكو « نيدلا ديشر صرف . امهنيي ةرمتسم

 هتدوم هل فعاضي لازامو . اقوثو طباورلا هذه ةدايز ىلع « ةقادص طباور

 ىأ ىنامم قثوأو ىوقأ ةرومعب هب طبتراو « ايئاهن هبناج بسك ىّتح هايادهو

 هنإف . اديدش اعايترا احل عانررا ةطبارلا هذه ىمأب هاش ىلع معالو رخآ تقو

 نأل ؛ اهئارو نم هب قيحي نأ نكي ىذلا ررشلا رادقم امان اساسحإ نمحأ

 .ىذلا وه ناكىرحألاب وأ « ناطلسلا سفن ىلع ةرطيسلا مان ناكن اب وجر يمألا

 ةقلطم تاطاسب ةي روطاربمإلا. كحي .  ليبس ىف اراهنو اليل هاش ىلع لغتشاف

 عيمج نكلو ؛ هتباهمب ىدوت يل نيدلا ديشر ىلإ اههجوي ةمهنت نع ثحبلا
 مايألا هدزن' مل نيليمزلا تيب قرف ىذلا ضغبلا نأ ريغ . ابع تبهذ هتالواحم

 لك حبصأو . ادع مايألا رورمب دادزت امهنيي تارثاهلا تذخأ اك ةدح الإ

 راثاآ امن « رخآلاب نوفتحي مار اذإ ناوبدلا لاجر ىلع هطخس ربظي امهنم

 نيدلا زعو كلللا ءايض بهذ مون تاذو . ناويدلا ءاضعأ نيب بارطضالا

 :اننإف ءانل تنذأ اذإ » : هل اولاقو « نيدلا ديشر ىلإ نيدلا ءالعو ىدهوكلا

 )١( ةقروو ,هحوو ربظ عة5* ةقرو ءاذم مقر ةيسرافلا 'ةطوطخملا 454 .

 ةقرو « ؟" دلجم « ريسلا بيبح (؟)  51١ربظ "17 ةقروو ء هجو .
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 نأ دعب و.. « هعادخو هتاروانم نع فشكماو هاش ىلع ةمجابمل دادعتسا ىلع

 ؛ ةماه ةيصخش هاش ىلع نإ » : هلوقب مهباجأ ءاليوط نيدلا ديشر ركف

 ىلع هلجأو هثدحأس ىنكلو . ةيمسر ىوكش هدض اومدقت نأ قيليالو

 دكي ملو « نآلا اهنع ىنومتثدح ىتلا ىوكشلا عوضومب قلعتي اهف كئاضرإ

 ٠ مهني مف اسلجم اودقع ىتح نيدلا ديشر ىبل نم نوجرخن ةثالثلا نوفظوملا

 نأ ىثخييل هنإ لب « لجرلا اذه لبق نم ائيش رظتنن نأ ان سيل م : اولاقو

 حبصيف ءانلقام لكديلع صقي و « هل انماهتا عمم نأ دعب هاش ىلع ىلإ بهذي

 اومضنا « رطملا اذه مهسفنأ نع اوؤردي كلو . « انل ادودل اودع هاش ىلع

 لضفب :ءارمألا باون دو بسكي نأ هتهج نم عاطتسا ىتذلا هاش ىلع ىلإ

 ركب وبأ مصف « نيدلا ديشر ىلع مرودص ىغوي اب مهيلإ ىحوب نأو « ايادما

 هب ىشي أتفي لو « نيدلا ديشرب عاقيإلا ىلع « نميألا ناب وج « 2"”دعاس اخأ

 اهانعمو ء ةيلوغملا ةغللا تالك نم « اغآ» انايحأ بتكم ىلا « اقآ», ةلك()

 ةيكرملا ةنيصلا تءاج انه نمو . « رغصأ خأ » اهانعم « يآ » ةلكو ؛ ربك ألا خألا

 عررات ىف ًاريثك « انآ » ةلك دحونو .رخآ ناكم ىف اهنع ماكس ىلا « ىتواتآ ه

 ترقتساو ةيسرافلا ةغللا تلخد دقو . ليجانألا ةجرت ىف دجون اك « ىلوغلا وحنلاو لوفملا

 عملا نوكستيو . نانزيكتج وزنل نلاثلا باتكلا ىدل ةرثكب اهيلع رثعت ثيح اهبق

 بتكي انايحأف ةقلتخم قراعب « ىنجأ لصأ نم ىتلا تارايعلا ىف ةداعلا ىه اك « اهنمب

 ىف أرقت مث نمو « نايانآ » ىرخألا نايحألا شعب فو « ناواقآ » انايحأو « نا 81 »

 قوفت لايخ هن وج ف5 ذوجواي نبأ » ( هجو م ةقرو « ةطولخلا ) « فاصو خيرات »

راث فو ؟ ريك أ خأ هلو « كلما ىف مملعلا ىلع ريمألا اذه وري فيك : ىأ « ددني
 ة

 تافتلا نايقآ نخسب ناينيا » تامكلا هذه دجت (هجو ١١5 ةقرو ) نيدلا ديشر

 كلذ دعب ارق مث . رابكلا مهموخإ مالك نومرتحم راغصلا ةوخإلا نكي مل ىأ « هدوش

 تح ىفو . رابكلا انتوخاو انؤابآ ىأ « ام نايذآو ناردي » ( رهظا١ 74 ةقرو ) ليلقب



 هذه تحج دقو . ةديدج مهتب موب لك ه مصي نأ لواحتو ريمألا ىدل هب

 ىبأل رابكلا ةوخالا اونثاك : ىأ « ديدؤي نم دجوردي نا اذفآ ظ ؛ هحو ةقرولا سفن لح

 ناكما ردقب هك: (هجو 84 ةقرو « سماخلا ءزجلا )دنوخريم رات ىف أرقتو . ىدجو
 رابكلا هتوخإ ميطتسي ام ردقب « رمغيل :ىأ « دراد فراوعو فطاوع لومشم ارئاواث'

 ةقرو 8 مقر ء سكيورب ةطوطخم ) . « هديزيك غرات » ىو . ابادحلابو ةقادصلا تايآب

 دجنو . ربك ألا خألا عاجش هاش انأ : ىأ « عاجش هاش مأ اغآ » : أرق (  هجو مس

 : تايكلا هذه ( هجو :مه4 ةقرو 2ء) 54 مقر ةطوطغم ) نيدلا ديشر ليذ ىدل

 ىف : ىأ « هاشداي فالسأ تاود نامزو ناطلس نامزو ناطاس وكن نايقأ قاجرد »

 خاالل ناك الو . كللا فالسأ يح ةرتف ىفو «داميألا رابكلا ناطلسلا ةوخإ نمز
 خألا : ىأ ) « ه1 » ةلك تحبصأ « راغصلا هنوشإ ىلع ةميلظع ةطلس لوغملا ىدل ربك ألا

 نيدلا ديشر باتك ىف أرفن اذ . اهلك ةرسألا سيئر ىلع زاجلا قيرطب لدن ( ربكألا
 . اعيج ءارمألا ريبك ناك ىذلا وناب : ىأ . « دوب همه اغآ كوتا » ( رهظ ؟؟8٠ ةقرو )

 تماعاتآ هكون » ( هجو ٠٠٠ ةقرو ) تارابعلا هذه ىلع هسفن خراتلا كاذ ىف ثنو

 (ةقرولا سه) مث . اميج ءانبألا سيئرو « ريك آلا خألا ربتعت ىذلا تنأ : ىأ . « ىنارسي

 دعب مث . اعبج انل رك آلا خألاوه نآاك ىاليبوق : ىأ . «ثتسأ نآ ان ىاليبوق ام ىانآ د
 .( ريك ألا ىخلأ ) ىريبك نائاق ابأ : ىأ « ناخاق ايأ نم 65 2 ( رهظ ٠" ؛ ةقرو )كلذ

 ةقرولا فو . ةرسألا سيئر دحأ : ىأ « تساغأ دمأ د (هجو “6 ةقرولا )فو

 قاشتما عيطتسأ فيك: ىأ . « مدنك ريشمش دوخ ىانآأ ”ىور رد هنوكح : رهظ "99

 ( هحو 54 ةقرو 2, سماخلا ءزجلا ) دنوطريم حرات قو ؟ نتمأ نسير دض مايملا |

 سفت ىف أرقتو . ةرسألا سيئر هكرب نأ نم مغرلاب ىأ © تسالآ هكرب دنجرف ه

 اليوقام ىافآ ه ةيلاتلا ةرابعلا ناناف ابأ ناسا ىلع « ( ربظ 7٠١ .ةقرولا ) باتكلا

 « ابسيئر نآآا6 اليوق : ىأ « درك ناون رابتا هنوكح مهم نيا وأ تصخر ىب تسنآأت
 « همان ريك أ » ىف ًارقو . ؟ هنذإ نود ةيغألا هذه ىلع ةلأسع موقق نأ انكم لهف

 ىاق ؟ىارب» (رهظ ١١4 مقرو « ١5 مقر لانيسرألا ةبنكمي ةيسراف ةطوطخم ) لضفلا ىبأل
 ذاتسألا ةطوطخم ) ريبكسلا سابع هاشلا ةايح ةجرت قو . هسيئر لجأ نم : ىأ . « دول

 : ىأ . « نامزالمو ناباقآ زارفن هاجنب ه ًأرثث ء« ( ١49 ةقرو « ىساس ىدرتسفلس

 « ىبامآ » ةلك تءاج انه نمو . ةيشاحلا لاجرو ةرسألا ءاسؤر نيب نم اصخش نوسخ

 عاونأ نم عون لك ىلاتلابو. ٠ « ةرسألا سيئر وأ ربكألا خألا ةلزنم » اهانعم.ىلا
 تح « تشاد مدقتو ىلقآ واو » ( هجو ١7٠ ةقرو ).فابعو مجرات ىف أرقتف . ةسائرلا

 ( مماج-4) 0 ١



 نم ةريخألا مايألا ىف هبصنم نم نيدلا ديشر ىحن ذإ « حلجنلا مامت تالواحلا

 بهذو ةيناطلسلا ةنيدمكر“ ةرشابم هعلخ دعل و . يف ةنسبحر رهش

 هذه دجن ء (هجو 195 ةقرو ) همانربك أ ىفو . مدقتلاوةسائرلا ةلزئم هل تناك - ىأ

 نيب دجون ىلا ةقالعلا فرعيال هنأ : ىأ « هتسنا دئار ىناغآو ىرث ون نومضم » تايلكلا

 . ىزاغلا ىبأل راتتلا ٌجرات ىف ةرء نم رثك أ « اغأ » ةلك ىلع رثنو . هسيئثرو سوءرلا
 و م تاحفصلا رظنا « « ىنيا » ةلك ةلباقم ىف « ربك ألا خأآلا » ىنعع امئاد لمعتست و

 عراتلا ) 020عم)ع كيردوأ رهبملا ةلحر رابخأ ىف أرئاو . ( اهريغو الالو “مه

 , « ىاسك » ناكس نأ ( هجو ٠١9 ةقرو مطعألا راحلا دالب نال . . . بيجعلا
 , « اغأ » بقل هيلع اوقلطأف ء اذه نيدلا لجرل اديدش امارتحا اورهظأ , نيصلا ةمصاع
 « لدتال ةملكلا هذه نإف ؛ ةقدلا نم ءىش'هزوعي مالكلا اذه نكلو . بألا ىأ
 سري ذاعسألا انريخيو . ربك ألا خألا ىلع لب , بألا ىلع ,ء اَنأر اك
 ىدل ناك ال هنأ ( ١77 ص« 1١ دلع ( [مهببعاو زملم 8ماطومم + ةاييعمعو

 ص « عجرلا سقت ) ركذيو . « اغأ » بقلب هتحو زوحم هتلبقتسا « هرازه » ةرسأ
 « اغأ وأ ناخ » بقلب هويطاخ ءام صخش ميركمت اودارأ اذإ « نيينانفألا نأ 2٠(

 . ديس وأ سيئر نيببرغلا كارثألا ةغل ىف اهانعم « اعأ » ةلك نأ فرعن انثأ مقاولاو
 ةماكلاب طلتخم نأ لهسلا نم ىرخأ ةلكر سفأ نأ « ثحبلا اذه ماه لبق « ىب ردجيو
 نم ةريمأ ةبأ ىلع قلطت ىتلاو « ت1 » بتكت دق ىبلا « اغآ » ةلك ىو « اهانرسق ىقلا
 هماثرفظ ىف ًارقتف . « نايتآ » وأ « نايلغآ » ىلع ممجتو . كلالا تيبلا تاريمأ
 : ىأ « نانييونو ناك دازهاشو نايغآ » ( هجو +١ ةقرو , ةصاخلا فلؤملا ةخسن )
 ارئاياغآ ( هجو #١ ةقرو ) رخآ مضوم ىف دهنو . نانبيونلاو ءارمألاو تاريمألا

 ميج حرسف ىأ » . 6« هنج كيب ىجاح تنب غ1 كلمت ايلج ىريك ىوناب ركم ديئادرك زاب

 رخآ ناكم فو « « هتج كيب ىجاح ةنبا , اغأ كلع ابلح ىلوألا جوزلا ادعام تاريمألا
 ءارمألا : ىأ ء « ءارمأو نايلغآو ناك دازرهش » رق ( هجو ا4١ال ةقرو )
 ىتاهاب اع ناموتو متاخ كلعارس » (هجو ١٠٠ ةقرولا ) قو . ءارمألاو تاريمآلاو
 ١94 ةقرولا ىو . تايرخألا تاريمألا مم ء اغأ ناموتو متاه كللع ارس : ىأ « ناباغا
 + رهظ ١464 ةقرولا فو . ءاريمألاو تاريمألا ىأ « ناك دازبشو ناياغآ » ء رهظ

 تاجوزلا انآ ناموتومناه كلع ارس :ىأ « نيتاوخركي دواغ1 نامروتو مناخ كلمي ارسد»
 تابرخألا تاريمألا : ىأ « نيتاوخو ناياعاركيد » هجو ١5١ ةقرولا فو . تايرخألا
 مقرو ؛ 75٠ مقر ةيسراف ةطوطخم ؛ ءارعشلا ةركذت ) هاشتاود ماكتيو . تاجوزلاو

 ت ةقرو عجرما سفن ) ركذيو . ناطاس ليلخ ةجوز اغ كلم داش نع ( رهظ 1 ؟



 ا مؤ

 انزح هلجسأ نم نزح لب « ءارجإلا اذه نع عتوس ريمألا ضرب مو ٠ زيربت ىلإ

 لمعيس هنأ رركي أتفيال ناك« شارفلا امزالم نيملا اذه ىف ناكأملو . اراح

 ءانثألا هذه ىفو . ةرازولا بصنم ىلإ نيدلا ديشر ةداعإ ىلع « هئافش د رجع

 نأ متوس ىمأف . اهيف ءاتشلا ءاضقل دادغب ىلإ باهذلا ىلع مزعلا ديعسوبأ دقع

 هتفاو ىتح « دادغب ىلإ لصي دكي لو . ريمألا ةيشاحب قحليل ةفحم ىلع لمحت

 تحال امنيحو . اهسسفن ةنسلا نم ةجحلا ىذ رهش نم ىلوألا مايألا ىف هتبنم

 «زيربت نم بزتقا انو . ةيناطلسلا ىلإ اعجار ديعس وبأ لفق « عيب رلا رداوب

 حلاصمب رضأ دق كبايغ نإ » : هل لوقي نيدلا ديشر ىلإ ناب وج ريمألا ثمب
 « لجعف . ةيعيبطلا اهتريس ىلإ اهتداعإل كروضح نم ديالو ءاغيلب اررض ةكلملا

 نيدلا ديشر رذتعاو . « هتدقف ىذلا بصنلا لسنل رصقلاىلإ ءىجملاب « نذإ
 ىريغ دحأل تأتي لو « افي رش ىتايح تيضق دقل » : تارابعلا هذهب هباجأو

 رخآ عضوم ىفو ٠ خرهاش ةجوز ءاغآ داس رهوج ( ربظ 4١ه و هجو)( ١١ه ح

 رهوج اريْخأو مكي هأش رهوج (هحو ٠١6١ودهجو ١:5 و هحو ١و ةقرو)

 ةبتكمب ةيسراف ةطوطخغع ) نيتداعسلا  ملطم فو . ( هجو ١:9 ةقرو ) مناخ داش

 ةاره تنطلسلا راد بناج زا نايغآ ارق ( هجو "١١ ةقرو ء'”74 مقر لائيسرألا

 نيدلا ديشر ليذ ضرعتسو . « ةكلمملا ةيصاع ةأاره نم تاريمألا تلصو 8 ديديسر

 ىأ « ءارمأو نيتاوخو ناباكآ » (هجو غ١5 ةقرو ءا هم مقر ةيسراف ةطوطخم )

 ١54 ةقرو سماخلا ءزللا ) دنوخريم رات ىف أرقو » ءارمألاو تاجوزلاو تاريمألا

 ىأ « ددنادرأ نيتاوخو ناقآ شورعم ار هثداح تروص » : ةرابعلا هذه ( ربظ

 ١7 هةقرو ) ليلقب كلذ دعب أر قو « ناطلسلا تاجوزو تاريمألا ىلإ ةثداحلاهذه تنابو د

 تاريمألاو ءارمألا عومج : ىأ « ارمأو نانييونو نايقآو ناكد زهاش عومج » ( ربظ

 ( (نعووطاءطاع هعع هو !!هموماعم ) لوغملا رات فو . ءارمألاو نانيونلاو
 - . « اغأ ناثاس » ىعدت ةريمأ تدجو ( ١1/9 س يسع 1



 ومدح

 حبصأ مويلاو : ىل ارفوت نيذللا فرشلاو حاجنلا سفنب ةرازولا مابمب موقي نأ
 ةليلقلا مايألا ىضقأ نأ « نذإ « ديرأق . ةماه بصانم نولغشي ءانبأ ةدع ىل

 . « ىناطخأ نع ريفكستلا ىف اهقفنأ نأو « ىتولخ ىف ةايخلا ىف ىل تيقب قتلا ٠

 هلع سي نأ ريمألا درب لو . ادلو رشع ةثالث ةرتفلا هذه ىف نيدلا ديشرأ ناكو

 نيدلا ديشر باحتساو . رصقلا ىف رهظي نأ اديدش احاملإ هيلع ملأف « راذعألا

 هرمغو « مظع جابتبأب هلبقتسا ىذا نابوج ىلإ رضحنو « لصاوتملا ءاجزلا اذ
 هربخأو « ناطلسلا ىلإ بهذأس » : هل لاقو « ريدقتلا ملالعو مركشلا تايآب

 ةرادحجم ةب روطاربمإلا 5 ىف كلئاع نم دوب ال هنأ ةيرحتلاب تملع ىنأ

 . «اهقنور تدقفو « اليسر ادب ايتكرس تلش دق ةرادإلا نأو « مزحو '

 ةبترم ىلإ كمجرت ىتلا ةزاجإلاب كيلإ دوعأ ىتح قرظتنا » هلوق فاضأ مث

 © ةرازولا

 تاحرتقملا هذه ضفر ىلع ةعاجشب رصي نأ نيدلا ديشرب ٌردحي ناكهلعلو
 لسوتي ىذلا هسفن لجرلا اذه نأ رك ذتي نأ هيلع ناكو'. ءارغإلا ىف ةطرفلل

 ماقتنال نيج لكب هماسأ ىذلا وه « محلا مامز ستي نأ ىف نآلا هيلإ

 هذه ىف ناك ن ءدلا ديشر نكلو . هتيامحو هتقادص هل دك أ نأ دعب « هئادعأ

 حاملإلا ءارغإ مامأ داقتاف . موللا قحتسي امم رثك أ ءانرلا قحتسي فورظلا

 رثأتو . ناطلسلا مسا ريغ هصقنبالو ةلودلا ىف لوألا زكرملا لتحي ريمأ نم هيلع'

 لهج هببس ىذلا ءادلل امجان اجالع مدقي نأ ىمتو ةرادإلاب تلح ىتلا ىضوفلل



 مس جا اد

 ٠ لاجرلا محأ عيطتسيال حومط ةيقبب عفدنا اضيأ هلعاو « مهتاسالتخاو هأفلخ

 ببس عوضللا اذه ناكو . افسآ لبقف « امربم ءاضق هسفن ىف هيلع ىغقي نأ

 قح ريملا اذهب اوملسي مل هعايشأو هاش ىلع نأ ةقيقملاو . ثراوكن م هب لحام

 ءارسعألا ىتواعم ةلايتسا ىلع اولمعو . مهسناسد هل نوكيحن اوأدب و « نزملا مهمع

 عاصنا دقو , نايوج ريمألا ةقث مضوم اقآ ركب وبأ امسالو « ةرخاقلا ايادملاب

 ميدقتب و يمألا ةبامح نم نيدلا ديشر نامرحت دبعتو « مهضارغأل لجرلا اذه

 . حاج نامشل نورمآتملا اهركتبا ىتلا ةليسولا ىف هذهو . ربزولا دض ىهسر مابا

 هحبعت « ريخألا هضرس ىف وتياجلأ ناك امل هنأ ديعس ابأ اوربخأ : مهتصاوت

 ريزولا نبا ميهاربإ نآو:« هنوم بع نيم كار امل ادع نبدلا ديشر

 ىروبنز ذخأو « هيبأ عم قافتالاب بارشلا اذه هل مدق ىذلا وه كللا قاسو

 ديشر ىعدتساو « ماهتالا اذه مامأ ديعس وبأ مدصف . غيلبتلا ةمهم هقتاع ىلع

 ىجاحو قمجات ناريمألا ناك املو . هتك احمب مأو « اروف رسعقلا ىلإ نيدلا

 نيدلا ديشر مادعإ ناطلسلا مزّمعا دف « ثداحلا اذه قدصي ادبش فق ىدنتلد

 انل اهمدقي ىتلا ةباورلا ىف هذه . وتياجلأ لتاق اهرابتعاب « مادعإ عنشأ هنباو

 ضعب ىعاقصلا فيضيو . ريمدنوخو « 21 انخرؤم باتك لكم دنوخيريم

 نيدلا ديشرب "*ىج هنأ "”بتاكلا اذه رك ذي . لي امف اهتنبئأ ىتلا ليصافتلا

 .رهظ ؟وهجو 5١ ةقرو * دلجم « ريسلا بيحح (9)

 . رهظ 44 و ءهجو ملم ةقروو ء ال1 مقر ةيبرع ةطوطخم (؟)
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 هيلإ تهجو « ناب وج ريمألا مامأ لثم املو . ديربلا ليخ ىلع ةيناطلسلا ىلإ

 بكتنرأ نأ ىنأتي فيك » هلوقب باجأف . وتياجلأ ناطلسلل مسلا سد ةمبت
 تدنسأ امدبع ىنف ؛ ىتمفرت هيخأو ناطلسلا اذهل نيدأ انأو « مرجلا اذه لثم

 نوئشلا .نرم نأش ىف تبي نكي ملو . اهتيلامو ةكلملا نوئش ةزادإ ىلإ

 دوقتلاو راقعلا كلتمأ تحبصأ نيناطلسلا نيذه حنم لضفب و . ىرمأب الإ

 ىذلا نارح نب نبدلا لالج ىعدتساو . « ىعحنال ىتلا تاورثلاو سهاوجلاو

 نيدلا ديشر مهنا ىذلا ناطلسلا توم لوح بوجتساو وتياجلأل ابيبط ناك

 ديدش مغه رسعب ناطاسلا بيصأ » وحنلا اذه ىلع باجأو . هل سلا سدي

 جالعلا ف ترشتساو تيعد املو . قحالتم ءىفو بيرغ لاهسإب بوحصم

 ناطلسلا ءاطعإ « نب رخآلا ءابطألا مم قافتالاب « تررق « لاحلا هيضتقي ىذلا

 اذه سكع ىلع هدحو نيدلا ديشر ناكو . ءاعمألاو ةدعلا ةيوقتل اضباق ءاود

 ةلصاوم نم ديال هنأو « ةمحت رع ءىثشان بعتلا اذه نأ ىعدا ذإ ؛ ىأرلا

 . «ربقلا ىلإ ضيرملاب ىدأو لابسإلا داز انيلم ءاودناطلسلا انيطعأف « خيرفتلا

 ناطلسلاتوم نعلوئسم هنأ ناب وج ررقف « ةقيقملا هذبس نيدلا ديشر فرتعاو

 مادعإب ”ىدبو . مادعإلا ناكم ىلإ هنياو وه ديتقاو . تول هيلع محو

 نيب عمجم ناكو « هرمح نم ةرشع ةسداسلا زواج دق نكي مل ىذلا ريهاربإ

 ثوم نبيدلا ديشر دهاش نأ دعنو ٠ قاخلا لبنو سفنلا ةراهطو ةقاخلا لام

 نب رضاحلا دحأ فلك« تولا كشو ىلع اهبف وه ناكىتلا ةظحللا قو هدلو



 مسل مم

 ةيذاكلا كتاماهتال ةيحض ائيرب تومأ اذنأاه» : « هلبق نم هاش لعل لوقي نأب

 تاركا هذه نم هتني ملو . « ىادعإ باسحب ةبانعلا هيف كبلاطت مون ىأيسو

 نيخرؤلا دحأ ركذيو . نيرطش همس رطش دق ىدنتلد ىجاح ناك ىتح

 ىذلاو ىدنقلدب بقللا بلاط نيدلازع ريمألا نأ 27 مركذ مدقت نيذلا

 رأثي كل « ديدش باحرتب دالجلا ةفيظوب مايقلا لبق دق « ىلع لآ ىلإ بستني
 مقو دقو . هتبكن نع انملكت نأ قبس ىذلا نيدلا جان تومل نيدلا ديشر نم

 1"١ 9/1 ةنس ىلوألا ىدامج رهش نم رشع سداسلا ىف ملأل كوالا اله

 نيدلا ديشر سأر اولمح مث . زيربت نم ديعب ريغ مقت ردقسوج اهم ةي رق ىف

 نوعلملا ىدوهيلا سأر اذه » نوحيصي مهو « اهعراوش اوفاطو « زيربت ىلإ

 ىلإ هؤالشأ تاسرأو « ابرإ مطق همسج نإ لاقيو . « هللا مالك فرح ىذلا

 ريغ لوقلا اذه نأ لياق دعب ىرتس انكلو . 20 ةب روطاربمإلا ندم فلتخم

 وسلا لوو المأ نم هب راقأو نيدلا ديشر ءانبأ درج دقو . حيمصس

 تردوصو . زيربت ىف هديش دق ريزولا اذه ناك ىذلا ىديشرلا عب رآاب

 مست ل ةيريلعا لامعألا ىلع اهفقوأ ىتلا لاومألا ىتحو « هتاراقعو هنالوقتم

 . ةرداصملا نم

 تامدخ دعب «هرمع نم نيعبسلاو ةثلاثلا ىف هفتح نيدلا ديشر قل اذكهو

 . رهظ 5١6 ةقرو ؛ 55 مقر ةيبرع ةطوطخم « بلاطلا ةدمع ()

 . ال9 ص « ال« مقر ةيرع ةطوطخم , كولسلا باتك - ىزيرفلا (؟)



 مس ماا

 ةبلاغلا رومألا نم نكلو . ءازجلا اذه ريغ ءازجل هلهؤت اهمأ ودبي ناك ةليوط

 ةعيرجلا نم لكل اكرتشم ءازج فينعلا تولا نوكي نأ قرشلا روصق ىف
 ةحفص لك ىف ىسشنال ةعينش ةلثمأ راطقألا هذه خيران انل مدقي ذإ . ةليضفلاو

 ردغلا بلاخم نيب ىواتت ةليضفلا ىرن اهنم ناكم لك ىفو . هتاحفص نم

 ناك اذإو . لداعتملا ريغ عارصلا اذه ةأطو تحن ىوهت ىتح « ةسيسدلاو

 مظعم ىف هنإف « هرازوأ هقحتست ىذلا باقعلا سمألا ةباهن ىف ىنحي ىنابلا

 . رخآ ةيغاط باعل تلاسأ دق هتكرت نأل لب « غاب هنأل كلبيال نايحألا

 ىذلا ىلا ىف مئأقلا دجسملا نم برقلاب زيربت ىف نيدلا ديشر ناج نفد
 ريخأالا ىوألا ىف اداه لظي نأ هيلع تبأ رادق الا نكلو ءربزولا اذه هانب

 297 نرق ىلاوحم نيذلا ديشر ةافو دعب و . هايإ هتعزانم ىلع هؤادعأ ٌؤرحي مل ىذلا

 نمو . ناجي رذآ ميقا لكو ءزيربت ةنيدم ةموكحم هئانبأ دحأ ىلإ روميت دبع
 « لاخلاةءيبطب ةيلاع تافصب ىلحتي ناك ىذلا باشلا ريم الا اذه نأ ظملا ءوس

 .ناكف . مئاد نونج ىلإ روطت خملا ىف فلتب بيصأف ةرم تاذ هداوج هب ايك

 ةءافكلاب نوزاتم نيذلا لاجرلا دابطضا ىلإ دع ضرملا اذه ةبون هتءاج اذإ

 تاوم'الا ىلع اهرشابي حار لب « ءايحأألا دنع 'ةينونجلا هتدب رع فقت لو ْ

 هانب ىذلا مي رضلا ىف ةرتفلا هذه ىتح قبب دق نيدلا ديشر نامج ناكو . اًضيأ

 هماظع شينب هاشنريم رمأف  زيربتب ىديشرلا عيرلاب فورعملا ىلا ىف هسفنل

 . ٠ دوهبلا نفادم ىف اهفدو

 )١( مقر ةيسرافةطوطخم « ءارعشلا ةركذت ء هاش تلود ٠ ةقرو « ؟5 ١ رهظ ٠



 دل ماب دل

 ىلإ لصو امل « ناسارخ ىف ناك ىلا كلتك شيا ريمألا نأ ثدح امو

 ثداحلا اذهل اديدش ارح نزح « مايأ ةثالثب نيدلا ديشر توم دعب رصقلا

 لتق نم اهونج ةدئاف ىأ نع ملأسو ؛ موللا دشأ ءارم الا ىلإ هجوو ءملألا
 . ايسفن ةعيبطلا محب هتايح ةءاهن ىلإ لصو دق ناك لجر

 سقت ابي رقت مهلك اوتام دق « ةتوم ةرماؤم اوربد نيذلا ميمج نأ ىلإ اذه
 أب نب رطشهمستج رطشو « رصقلا باب ىلع ضبقلا هيلع قلأ ىدنقلدف . ماعلا

 ع شائروميت ريم الا ىدل ىرغصلا ايبمآ ىلإ ىروبنز لسرأو نابوج ريمألا
 ىدنقلد عم كارتشالاب ريد دق ناك لجرلا اذه نال كلذو . امامت ىنتخا ثيح

 . رصقلا باب مامأ نابوج ريم الا لايتغال ةطخ نب رخآلا نيساسدلا_ ضعبو
 نأب دعوو . ةرماؤلا ذيفنتب رطخ ىأ ىثخم نكي مل ىذلا « ىدنفلد دهعتو

 نابوج نكلو . اهيلع قفتملا ةراشإلا ىروبنز هيلإ ردصي نأ درجمب ريمألا نعطي
 مضيب كلذ دعب هفتح ركب وبأ قلو . اهيربدم ىلع ىضقف « ةرماؤلاب: لع
 اوخطا نيذلا نأ لوقلا ىراصقو . اليوط هدعب نابوج- رمعي ملو « تاونس
 انم اوتامو مهمرج ءازج ءابي رقت مهلك « اوقال « نيدلا ديشر مدب يبدأ

 ارصن اهرابتعاب ربكو اهل لله دف « ةماؤملا حور ناك ىذلا هاش ىلع امأ

 ركش دقق « ديعس ثداح هنأ ىلع هودع توم ىلإ رظني ناك الو « هلاعار
 ةيب رعلا ةغللاب باتك ىف ددصلا اذهب هؤرقنام اذهو . ةرخاف نيبارتب هيلع هللا



 "تنم تع

 بهذ نم ناتقلح كلذ نمو » 7 ىسافلا نيدلا قت فيلأت نم ةكم خيرات نع

 تس ةقلح لك ىفو « لاقثم فلأ اهنزو ةقلح لك شخلبلاو ؤلؤالاب ناتعصرم

 ىلع ريزولا كلذب ثعب ؛ رخاف شخاب: عطق تس اهدي و « تارخاف تاؤلؤل

 حاوالوم ىجاحلا دي ىلع ءرقتلا كلم هدنب ادخ ديعس ىنأ ناطلسلاربزو هاش

 ةبعكلا بابب كلذ قيلعت دارأ امو . ةئاعبسو ةرشع نامت ةنس ىف ( جاوالوب )

 نذإب الإ نكمي ال اذه لاقو « ةنسلا هذه ىف ىرصملا بكرلا ريمأ هنم هعنم

 لاقف . نووالق نب دمح رصانلا وهو « كاذ ذإ رصم بحاص ىنعي « ناطلسلا

 ةلودلا ديشر هجاوخم رفظ ىتم رذن ناك هاش ىلعري زولا نإ خاوالوم ىجاحلا

 ىف هل نذأ هنإ لاقيف ؛ نيتقلح ةبمكلا باب ىلع قلي نأ هلتقو ( نيدلا )
 لآ نم نم ىلأ نب ةثيمر كاذ ذإ اهذخأو اتعفر مث الياق انمز امهقيلعت

 .(« ةداتق

 كلذ عمو « أمرج نيدلا ديشر توم ىلع اونواعن نيذلا دشأ داش ىلع ناك

 عتمتي لظ دقف . ©” همارجإ ةرمث ىنج ىذلا ديحولا وهو « مدعسأ ناك دقف

  عاطقنا نود  ظفتحم فيك فرعو ةيلاغت تاو كنب نالانلا تلهب

 هالوأ «ضرملا هب لح الو . هسئاسدو هعلاط نسح هيلإ هعفر ىذلا ىتاسلان اكملاب

 مارعلا ءافش » باعك دصقي . رهظ +7 ةقرو ءال*؟ مفر ةيبرع ةطوطخم )١(

 + ىلحلا ىسيع ةعبط» « نيأزج ىف ء ١505 ماع رصم ىف عبط ) ء « مارحلا دلبلا رابخأب

 ١(. ج 1١١8 صىق صنلاو

 ء سماخلا ءزجلا ء دنوخريمو ,« هجو ه09٠ ةقرو ء 154 ةيسراف ةطوطخم (؟)

 . رهط ١4 ةقرو , * دلجم « ريسلا بيبحو ءهجو ١٠١ ةقرو



 مدس مويا

 مغرلاب نكلو . ءابطألا رهمأب هيلإ ثسب اك ةيصخشلا هترايز فرش ديمس وأ

 ةنسنمىلوألا مايألا ىف هيلع ىضق ىتح ضرملا هيف لحفتسا ةبانعلا هذه لكن م

 اولوت نيبذلا ميمج نيب ايعيبط اوم تام ىذلا ديحولا وه ناكو . لدفع طف

 ى نفدو زيربت ىلإ هنامج لمحو . اهئاشنإ ذنم لولا ةب روطاربما ىف ةرازولا

 « هب راقأ ىلع همي ركستو همعن ناطلسلا قدغأو . هديش ىذلا هعمل اكو

 بد نأ ناوخألا ثباي مل نكسلو ءامهنب ةكرش ةرازولا بصنم هيدلو ىلوو

 ماهمالا ليكي امهنم لك حارو « تاموصملاا امهْنيب ترائو « ماسقنالا امهني

 ازاف دق اناكأذإو . مادعإلا كح ايقلي نأ اكشوأو اعم امهيلع ضبفف . رخال

 ةعساولاتاورثلا نعىلغيتلاب امزلأو « امهبصنم نم الرع دف ءامبتايحب ظافتحالاب

 . امبيمجن دوعص ةرتف ىف امهيسفنب اهاممج ىتلاو ء اهوبأ امل اهعمج ىتلا

 نود نيدلا ديشر ءادعأ تامابمال عاصنا هنأب رعش نأ ديعس وأ ثبلي مل

 هنم سهلا نيخ « ةلودلل ةيقيقح ةراسن ناكر ب زولا اذه توم نأو « ةيور

 فرتعا « نيدلا ديشر نب نيدلا ثايغ ىلا ةرازولا ُبصنم دنسي نأ ءارسألا

 +اظوبحاةلاس و كر احإلاو «.ةنركت ل1300 ورجل هيف كرت نأ ذنم هنأ

 : 20 ريدج دحأ هئافلخ نيب نكي مل هنأو

 ىأرف «نيدلا ديشرب هلأ ىذلا روجلا حلصي نأام ةقي رطب ديعس وأ دارأ

 قومرلا ناكم لا ىف بوكدملا ريزولا نبا بصني نأ ىه كلذل ةليسو ريخ نأ

 . هجوو رهظ ه١ ةقرو « 1 54 مقر ةيسراف ةطولعخم (؟4)
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 اذه زاح دقو . عزانم نود ةيصخشلا هتءافكو هدلاو تامدخ هل هحشرت ىذلا

 ف دل نيب دجويال هنأ عامجإلاب ءارسألا ديشو ؛ عيج ا ديضعن رايثخالا

 مع ١ لا هتفرعمو هميلعتو هدتحم ىف نيدلا ثايغ ىراجت نم ةرازولا

 اذ ناك نيدلا ثايغ نأ ةقيقطلاو « 0 ةغلابملا نم ءىش حيدلا اذه ىف نكي

 تافصلاو ةيعامتجالا لئاضفلا نيب عمجم نأ عاطتساو « قيفوتلا ىف ةياغ ةعيبط

 . هل دحالمركسلا نم عون ىلع هتعيبط موقت تناك ةلودلا لجر نّوكست ىتلا

 ةبالخ ةغالب ىف هراكفأ نع رييعتلا عيطتسي و « مولعلا ممم ىف اعلضتم نآأكو

 رهظأ الإ ةبسانم عديال ناك اك « 279 هابص ىف جحلا ةضي رف ىدأو . ةيفاص

 . مالسالا نيدب قداصلا هقلعت اهف

 تايصخش ىدحإ وهو « هل دعاسك نيدلا ءالع هيلا مض سعألا لوأ ىفو

 ىلع ريخألا اذه نيع ىتح ربشأ ةيناث نا + ةديقلا نافارخ

 ادهجرخديإف«ةلودلا سأر ىلعمدحوو 7 نيدلا ثايغ حبصأف «ةكلملل لام اخرني

 ناميإلا ىوق ناكف.ءاخرلاو دجلا ةق ىلإ ةي روطاربمالاب لوصولا ىلع لمعلا ف

 صرخت ناك اك« ءاداعلا ىلع هالطع قدغي و تاءافكلا ىوذ ةبامح ىلع لمعي

 .هجو ١*؟ ةقرو « سماخلا ءزطلا ء دنوخريم )١(

 .هجوو رهظ 55 ةقرو ءا» داع « ريسلا بيحس (9)

 بلاطلا ةدمع ) ثداحلا اذه لوح ليصافت ىلع لآ غيراتل ىبرعلا فلؤلا انل مدقي ()

 : . ( هجوو رهظ ه4 ةقرو « 585 مقر ةيبرع ةطوطخم

 +258٠ ةقروو . هجوو رهظ ه؟5 ةقرو ءا 54 مقز ةيسرافلا ةطوطخلا ()

 داجم « ريسلا بيبح ء رهظ ١719 ةقروو ء هجو 5*١ ةقرو ء سماخلا ءزلل دنوخريم

 55 ةقرو ,؟



 هم ودل

 «ناكسلا دايدزاو « تاقبطلا عيمج نم دا رفألا نمأ نامضو دنجلا دو بسك ع

 نيدلا ديشرب عاقيإلا ىلع اودعاس نيذلا كتلوأ ىأر الو . ةعارزلا راهدزاو

 ناك نيدلا ثايغ نكلو ؛ بعرلا مهيلع ىلوتسا « هنبا ىدي نيب ةطلسلا نأ
 ؛ ثادحألا امهم لاننال نيتللا ةمحرلاو ةثامدلا ىتفض ةديدعلا هنساحم ىلإ مشب

 مرح كلذ نم سكملا ىلع لب ءمهنم دحأ نم مقتني ملو « هئادعأ عيمج نعافع

 . هتامركمو همعنب

 دوحج لض ارئاخ انصح اهامسأو لئاضفلا قصأ نوكتام ابلاغ نكلو

 بسك ىلع هترادإ ةكحت لمعي نيدلا ثايغ ناك اميبف . مهلعف ءوسو رشبا

 ةيسماؤم ءارج- نم ةيوواهلا ىف ىدرتلا ىلع كشوأ « مهمارتحاو اعيمج لوغلا ةبحم

 رذغلاو ءأرحلا نيب عمجب يافاط نيران ىمسي ريمأ كانه ناكذا . ةعينش

 ءاءوس هنع نولقيال نيذلا صاخشألا :ضعب هيلا مضف « هل دحال ىذلا حومطلاو

 مهتعاجشو مهتهازت لوحم نيذلاو ةناكملا ىوذ لاجرلاب عاقيإلا ىلع بأدو
 نيدلا ثايغ دض ةهجوم هتامجه ىلوأ تناكو . هضارغأ ىلإ لوصولا نيبو هنبي
 زود اهجئانن نيب و هنبي لوحي نأ هتردق ىفوع هودع تاروانمب لع ىلع ناكى ذلا
 ىأر املو . هتداع ىلع ايرج لادتعالاو تمصلاب الإ اهلباقي ل هنكلو « ةقشم

 رصقأ قي رط ذاختا ىلع مص  ناطلسلا ىدل هل سنلا ىف حجني نل هنأ نيران

 ىوذ نم صاغشأ ةعضب هعم بحصتساف . لايتغالا قي رط وهو « كلذ نم

 لزعم ىلإ مهب هجوتو مهبايث ايانث ىف اهوفخأ ىتلا مهتسلسأ مهعمو ةأرجلا
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 نكي ملو.هيلا هب مدقتي نأدي ري ابلط هيدل نأب اعرذتم هتلباقمباطو نيدلاثايغ

 دارأف . اروف هلاخدإب رمأف ء هدض ةرماؤم دوجو ىف بير ىلدأ ريزولا ىدل

 خأب هقي رط ىف قتلا هنكلو « هعابتأ نم رقت هعمو هحالسب لوخدلا نيران .

 رماوأ هيدل نأ نيران ربخأف : دمحأ ريمأ نيدلا فيرش همسا نيدلا ثايغل

 هسفن تقولا ىفو . هحالسب ريزولا ىدل لوخدلا نم صخش ىأ عنمب ةددشم

 نأ نم عنمل بابلا ىلع وه ىقب و « هدحو لخدي هكرتو « هحالس نم هدرج

 «نيدلاثايغ ىلإ مدقت « لشف دق هريدقت نأ ىأر الو . هيقفارم نم دحأ هعبتي

 هوجرينأو «ناطاسلاىدل هل ةمدخ ميدقتي لضفتي نأ حاملا نم ريثكب هاجرو

 مريخ نأ لدي هفرب مش ماتلا دييأتلاب نيدلا ثايغ هدعوف . هلابقتسا نسح

 « لمألا نم ائيش كلذ ىف نيران ىأرو . هروف نم رصقلا ىلإ بهاذ هنأ
 هتاءجةديعس ةفداصم نكسلو « ريزولا رور صبرتي ةرواجملا ةسردملا ىلإ بهذو

 « هدعوب قي نأ همه لوأ ناك « ناطلسلا ىدل لصو املو . رخآآ اقيرط كلسي

 امع هلأسو « كلذل ناطلسلا شهدف . نيران ةحلصم ىف ديدش سام هلكو

  هتحلصمل ىعسي ىذلا لجرلا اذه هدض اهربد ىتلا ةرماؤملا رمأ لهي ناك اذإ

 مايقلا ريغ رخآ فده هل سلو ناطلسلا دبع هنأب نيدلا ثايغ هباجأو

 « ارش ىب دارأ دق نيران ناك اذإ هنأ ىلإ اذه » : الئاق فاضأ مث « هتمدخم

 هرمأ ديعس وبأ ردصأو . « ةلاحمال وه هب قيحيس ىل هدارأ ىذلا رشلا ناف

 نبدلا ثايغ نأ كردأدق نيران ناكءانثألا هذهىفو . نيران ىلع ضبقلاب اروف



 دل

 . رصقلا باب ىلع هكرديل هرثأ ىنتقاو اداوج ىطتماف « رخآآ اقيرط ذختا دق

 ىذلا ضبقلا ىمأب هريخأف « قوسلا ربعي وهو « هكلباق هناقدصأ دحأ نكلو

 هراصنأ هعمورار فلاب اعي رس ذال ريخلا اذه عمس امو . ناطعاسلا نم هدض ردص

 محلا قلت نأ ثبلي ملو ءرصقلا ىلإ رضحأو هيلع ضيق هنكلو . نوصلخلا

 هنإف « توما نم هودع عنم مطتسي مل نيدلا ثايغ ناك اذإو . هقحتسي ىذلا

 ىف هكارتشا تبث ىذلا دمح نيدلا ءالع نع وفعلا هرادصتساب هلادتعا روظأ

 . ةئيسلا هاياوأ نيران ةرطاشمو ةرسماؤلا ىف

 ىلو « مو سمع 27/74 ةنس ىف ىنعأ ءام نمزب كلذ دعب و

 رايتخالا كلذ رغوأف 7 قانيإ رفاسم همسا اريمأ سراف ةموكح ىلع ناطلسلا

 ةقرو * دل « ريسلا بيبح ء رهظ هامل ةقرو ء1 54 مقر ةيسرافلا ةطوطخللا )١(

 . رهظ "17

 ىلع قلطي بهل لب ءاذع تسيل ©« قانا ه» انايحأ بتكت ىلا « قائيا » ةلك(؟)
 . نيديلا نييصخشلا هيراشتسم دحأ وأ « لهاعلا ةقث ىصقأب عتءتي ىذلا صخشلا

 هتفك" تحيصت ناقانيإ دنجرهو » : (هجو ٠١١ ةقرو ) نيدلا ديشر خبرات ىف ًارقذ
 وأ » : ليلقب كلذ دعب ًأرفثو : سالخاب هولك دق » نيتانيإلا نأ نم مغرلاب : ىأ « دنا

 مفرو همرك دقا : ىأ » تشك قانيا هكديس قاججات دنياهرك ككرزو دومرف تييرثا
 ةقرو ) رخآ مضوم فو . « قانيا » ةبتره ىلع لوصملا ىلإ هعبات لصو كلذبو « هتبترد

  دحأ قانيا ناك ىذلا انوبقأ ريمألا : ىأ « دوب دحأ قانيا هك ةوبقأريمأ » ( رهظ 9غ

 مم: ىأ « وديات ناقائياو ارماب » ( هجو «:#* ) رثك عمضوم فو

 رهظ#ع 50 »ةقروفو . « دريس ترصضح ناقائازا كبي »هرهظ #”ه+ ةقرو ىفو . هيقاثياو

 ةقرو ىف أرقنف ٠ نيبلا ديشر ليذ ىف اريثك اهسفت ةرابعلا هذه درتو : نايكصاخو ناقألا اب
 ءارمألا ندل نم ذخأَي ناك ىأ « ىدوب وأ لاح ىصحفتم ناتانياو ارمازأ » هجو ه٠

 « هدش ترضح ناقانيازا » ( 45١ ةقرو ) كلذ دعب أرقو . مهصخم ارابخأ نيقانيإلاو
 تح خيرا فو . «تفكيمناتانأ اب» رهظ 54 ةقرو ىو . ريمألاقانيا ادحأ راص : ىأ

 ودياق ءارمأ



 قح هودراطو ريمألا اذه لتق اومزيعاو « ناوندلا لاجر رايك ضعب رود:

 ةانجلا ىلع ضبقلاب رمأو « لعفلا اذمل « قحي ناطلسلا راثق . ناطلسلا رضق

 ع

 وحن امباد حئجم ناك ىذلا نيدلا ةياغ نكلو . مادعإلا كح مدض ردصأو

 نجسب محلا مادعإلا كح ممل لدبتسي نأ عاطتساو « مهتحلصمل خدت ةمحرا

 قو» . هدرك ثروكشم دوخ ناقانيازا ةهفياطاب ( ه١ ةقرو سماخلا :ءزجلا) دنوخريم تح

 رهظ م5 ةقرو.ىفو . « ديسرب نالانياو نابرقم زا » ( 5 ةقرو )رثك عضوم

 ساو زأ ضعب » رهظ 45'ةقرو فو , « ناقانياو نابرقمو ساوخ زارقن دصاي »

 ةش3  فانيا تياغب هاش, ىلع نيدلا جات هجاوخ 8 رهظ 8+١ ىفو . « اوناخيك ناانباز

قرو  دلجم ) ريسلا بيبح خيرات ىفو . ريمألا تاقث نم راصدق هاش ىلع ناكىأ . « دوب
 ة

تسا ثيذح نيزأ همش ناتانيإ ىضب زا ديعس وأ ناطلس » ( رهظ
 ىأأ . « دومرف عا

 خيرات نم ةرقف فو . « ةثداحلا هذه ْنم افرط هسا دخأ نم ديعس وبأ ناطلسلا ىلع

 " ترضح ىف دنرد قانيا فرش » تاملكلا هذه رقت ( هجو 9١ه ةقرو ) فاصو

 لكم ىدل أرققو . قيرشتلا قانيا بقل ناطلسلا ىدل زاح دق نا : ىأ . « دوب هتفاي

 دعص : ىأ . « ديشر ىقانيا ةيئرعب اضق بصنم زأ » ( هو 54 ةقرو ) نيدلا ديشر

 . قانيا' بصنم ىلإ ءاضقلا بصتم نم

 رحب قرش نطقب ىلا ةيقرسشلا ممألا ىدإ هذه انمايأ ىف اضيأ « فانيا ه ةاك دجوتو

 س ىراخم ىلإ !"1ءزلعملو 1[ فرودنيام نورابلا اهب ماق ىتلا ةلحرلا رابخأ ىنف . رزخلا

 فيفارو» ذامسألا ركذيو . ساخ راثتسب « قانيا » ةلك مجرتت ع مو

 ؟395 نس ا/هزلووع عم ؟نءاعصعماو ءاقاطاوم ةياعك ىف لهرمون ملم

 وأ خيش « اهيف ترقتساو اويخ ىلإ تدفو يتلا كبزألا لئابق نم ةليبق لكل ناك هنأ

 « نييقرلا كارتألا ةنل ىف اضيأ « قانيا » ةلك دجولو . « قانيا ه بقلب بطاخي سيئر

 « ىدرياراب قانيارب كنين ناطلس » ( ٠١١ ص ) ىزاغلا ىبأل رانتلا خيرات ىف أرقنف

 ىطعأ ال ىأ « ٠ بيري قيل قانيا » . ١75 ةحفص ىفو . ناطلسال برقم دج ناك ىأ

 .( ١1م ةحفص اضيأ رظناو ) . صاخ راشتسمبقل
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 ةيلوغلا ةيروطاربمإلا تعقوف « ديعس وبأ تام ©" ةيلاتلا ةنسلا لالخ ىفو

 نيب عمجي فيك فرع نيدلا ثايغ نكلو . تابارطضالا فنعأل يرن

 تلعج ةكمحم سوفنلا سوسيو « ةققوم تارارق ذختيو « ءاهدلاو مزحلا

 ' مهضعب دض ماسحلا قاشتما كششو ىلع اوناك يذلا نيفظوما رابكو ءا رمألا

 ىلع ةظفاحلا ىف اعيمج نوثواعتي و « ابناج مهداقحأ نوحرطي ء رخآلا ضعبلا

 ش . اهئاخرو ةلودلا ةمالس

 ءانب « ناخاي رأ مساب ىمست ىذلا ©"”نوواقاب رأ ىلع « ناخ » بنل ماخ

 نب ىولوت وأ ىلوت نم ردحني اذه ©”نوواقاب رأ ناكو « نيدلا ثايغ ىأر ىلع

 نأ ثبلت مل « رهاظلا ف تد دق تناك ىتلا رانلا نكسلو . ناخبزيكنج

 هاشيداب ىلع ريمألا ماق ذإ . ةيروطاربمإلا تمبّلاو « ديدجم نم تلعتشا

 امهماوق نانثالا عج مث « شرعلا ىلع ناس ىموم: سلجأو « هحالس ارهاش

 ءالؤه ضعب لسرأو . راوثلا ءاقلل رخآلا وه عراس ىذلا ناخاي رأ برم اراسو

 ؛تابارطضالا ةئدهت عيطتسي هنأ ءافلنا ىف هنوربخم نيدلا ثايغ ىلإ راوثلا

 اذهل تصني نأ نيدلا ثايغ ضفرف . ريمألاو دئاقلا بقل ىلمل نهض وه اذإ

 : اهتمجرت « تايبأب باجأو « حارتقالا

 ةقرو ء ه ج « كوشريم ء رهظ هاس# ةقرو + ) +م مقر ةيسرافلا ةطولمنلا )١(

 .و االال

 - رهظ ١4 ةقرو * دلج « ريسلا بيبح 6 ربظ ١4 ةقرو «ه + « دنوخريم (؟)

 ٠ رهظ ١5 ةقرو « قباسلا مجرما (©)

 ( عياوتلا مماج ه)



 هج

 ْ ناسنإ ىأر لهو . ءامسلا ىف هرقم ناك ولو « ىودعل ادبأ مضخأ ن 0

 . 6 ؟ بلعتلا مامأ هتماه ىنحي دسألاو « ىزابلا عيطي رقصلا نأ طق

 مهيف فرعي نيذلا ءارمألا ضعب نم صلختتي نأ ناخايرأ دارأو

 نع لختتي مل ىذلا نيدللا ثايغ نكلو . هئادعأب مهلاصتا ىف باتريو «بنشلا

 نكلو . مد نم ةدحاو ةرطق قيري الأ هحصن حماستلاو لادتعالا بولسأ

 مهنالذخ ىدأو « ىلع بناج ىلإ ءارمألا ءالؤه زاحنا « نابزملا كيتشا ال

 هوخأ هعمو نيدلا ثايغ لئاقو . ريخألا اذه رفق . هتمب زه ىلإ ناخايرأل

 «ةعمعلا اكرت ء ودعا ملستلا ىلإ ارطضا الو . لاطبألا ةعاحشب ناطاسريب

 ىذلا ىلع ريمألا مامأ ري زولا ديتقاف . رصتنملا ةضبق ىف اعقو نأ ائباي مل امهنكلو

 نكلو ؛ هتايح هل ظفحيل هعسو ىفام لك لذبو « ميركت لكب هلبقتسا

 ىداحلا ىف توملا نيدلا ثايغ ىتاف « همادعإ ىلع اورصأ نيرخألا ءارمألا

 وأ مايأ ةئالثب كلذ دعب و "2 ١س مع ةنس نم ناضمر رهش نم رشع

 .ريصملا سفن هوخأ قاذ ةعب رأ

 « هليمجمو هتعس ىف داز دق نيدلا ثايغ ناك ىذلا ىديشرلا عب رلا بهنو

 نم ةلئاه ةيك اهنم تذخأأف . هئاقدصأ تويب و هسفن ريزولا تدب نع الضف

 جسنلاو « ثاثألاو « ةبورضما ةضفلاو « ةيبحذلا ةينآلاو « ةنيكلا بتكلا

 نيذلا ءاماعلاو ءارعشلا ىلع نيدلا ثايغ توم ربك دقو . عاونألا عيمج نم

 .هجو ٠١9 ةقرو « هديزك خيرات رظنا )١(



 قيودلا نع اهف ربعي كاقأب مدحأ هاثرف . هاياطع مهملع قدغي ناك

 . هتمعن ىلو هيلإ ىهنا ىذلا ريصملا كلذ ةيسؤم ةروصب

 ءاخس لصو دح ىأ ىلإ نايبل ةصقلا هذه ركذن لرأ نكيو

 هسفن ناعأ دق ناكىذلا قاحسإ ابأ خيشلا ريمألا نأ ىكحت . 27 نيدلا ثايغ

 تاذ ثيدحلا فارطأ بذاجتي ناك« هكلمل ةعصاع زاريش ةنيدم لعجو اكلم

 ةءافكلا تناك له :  لاؤسلا اذه هيلإ هجوف « نيدلا دضع ىضاقلا عم موي

 « ؟ ىدبع ىف قالت امم رثك أ ءازجلاو ريدقتلا نم قالت ديعس ىبأ دبع ىف

 ىف موي تاذ تنك. ايصخش ىل ثدحام اذه » : هلوقب امستبم ىضاقلا هباجأو

 راشأو « يركلا ريزولا اذه ىنصتخاف . ديعس ىبأ ري زو نيدلا ثايغ سلجم

 نم ةمخض اياطسب هذه ةطيسبلا فطعلا ةنأآ عبتأ مث « ثار ثالث هديب ىل

 رانيد فلأ نيثالث غلبمب ىداريإ رشع اوردق كتابج نإ ىتح ءراقملاو لالا

 كلذ ثدحب ناكف يك « خيشلا ريمألا هلأس الو . «ماع لك ىف اجارخ ملل همفدأ

 عوبسأ لك نم ةعجلا ةليل ىف ممم نيدلا ثايغ ناك» : تارابعلا هذهب هباجأ

 اوناكو « بادآلاو مولعلا لوح ثيدحلا مهحراطيل ءاهقفلاو ءاململا نم اددع

 « ةميق ةظحالم مدحأ ىدبأ اذإف . مهتاجرد بسحم ةدعاقلا ىف نوساجت اعينج

 ثرضح ةرم لوأ ىفو . هنم ابيرق سلجم و مدقتي نأب نيدلا ثايغ هيلإ راشأ

 .« ريزولا اهيلع سلجم ىتلا ةصنملا ىلع سواجلاب ىل حمسي مل عاتجالا اذه اهيف

 )١( هحو 58 ةقرو.؟ دلجم « ريسلا بيبح ء ريمدنوخ .



 مدس كيلا

 شقانتأ ىنتدجو ثيدحلا راد املو . اعافترا اهنم لقأ ةصنم طسو تسل

 ىلإ راشأو ىراصتنا نيدلا ثايغ ظحالف . ىل ةيلغلا تناكو « ءاماعلا ضعب عم

 عيمج ةنكمأ نم ىلعأ ناكم ىف ساجأ ىناعج امم « ىلعأ ناكم ىلإ دمصأ نأ

 اقيفوت لقأ اهيف نك أ ملو « ىرخأ ةشقانم تدب و . ةصنملا سفن ىلع نيسلاجلا

 ىتلا ةصنلا سفن ىلع ترص ىتح مدقتلاب ىلإ ريزولا راشأف . ىلوألا ىفام

 اوناك نيذلا ءاملعلا ىلع ثلاثلا راصتنالا تزرحأ الو . اهبلع وه ساجن

 « ةرشابم هبناجي سواجلا ىلإ نيدلا ثايغ ىلاعد « سلجلا اذه نونوكي

 اوابقأ < اهب ىنظحل ىتلا ةدانعلا رادقم هواقدصأ ىأر و . هاياطع ىلع غبسأو

 عم نأ امو . « ةئيملا ايادهلاب ىننورمخي و « مارتسحالا تإنآ ىل نومدقي اعيج

 رانيد فلأ نيثالثلا غلبم نم ىضاقلا ىنعأ ىتح ةصقلا هذه قاحسإ وبا ريمألا

 !ج . ايوئس اجارخ اهعفدي ناك ىتلا

 تاكو . نبدلا ثايغ عمتجم ىف ةداع شيعي اذه نيدلا دضع ناك

 هبتك دحأ ناونع لمج هنأ ىلإ اذه . ريزولا اذه حيدمب ةمعقم هبتك تامدقم

 دحأ بتكو . 2” نيدلا ثايغ ىلإ ةادهم ةعفان دئاوف ىأ « ةيئايغلا دئاوفلا »

 باتك ىف دجو . "9 روهشملا لجرلا اذه ىلإ اهادهأ تالاشر رشع ءارعشلا

 نيدلا ثايغ دمحم ىجواس ناهاس رعاشلا اهيف ىنغتي ةليوط ةموظنم ©” هاشنلود

  هيقانم ددعيو

 )١( رهظ 54 ةقرو « * دل « ريسلا بيبح .
 ةقرو ء 9+8 مقر ةيسراف ةطوطخم « هاشنلود (؟) ١٠١8 هحو .

 )*( رهظ 117 و هجو 55 ةقرو ؛ ؟٠6 مقر ةيسراف ةطوطخم .



 5و ؛ نيدلا ثايغ هنباو نيدلا ديشر بتاك 27 ىفوتسم هلا دمع ناكو

 أ « هديزك خيرات » هناوتع لعجو هفلأ ىذلا خيراتلا ريخألا اذه ىلإ ىدعأ

 ارعش تلجس دق نيدلا ثايغ بقانم نأ لوقلا ىراصقو . راتخلا خيراتلا

 . تاقبطلا عيمج نم نيديدع باتك دي ىلع ارثنو

 لك رطتيو . نيدلا ديشر نب دمحم نيدلا ءابب نع ربخ ىأ ىلع رثعأ م

 .نكرو « ىثاك نيدلا سم نيرعاشلا نم الكن أ ىف هنع هفرعأ نأ ثعطتساام

 ليصافتلا نم ليلقلا الإ دجأ لو 2بألا ال دق « نبدلا

 ناطلسلل ارب زو ءانيأر اك« ناكىذلا © فيطللا دبع نيدلا سم هيخأ نع

 الا ب ناسارحم ايلاو ريمألا اذه ناك ميح « ديعس ىلأ

 4” هديك خي راق ىف و « نيدلا ديشر ءانبأ دحأ « لغرس

 سأريل ىرغصلا ايما ىلإ « اناق نأ قبس اك لسرأ ىذلا نيدلا لالج امأ

 ىلع اعصان اليلد ريخألا اذمل مدق دفق « هاشروميت ريمألا ةموكح ىف ةرادإلا

 .صلختتلاو . نايوجب عاقيإلا اودارأ ءارسألا ضعب نأ ذإ © هينافتو هصالخإ

 سكيورب ةطوطخم « هديزك خيرات « رهظ 58 ةقرو ء # دلجم , ريسلا بيبح (1)

 . هجوو ربظ ؟ ةقرو «ء 9 مقر

 ٠ رهظ ه5 ةقرو 8 دلع « ريسلا بيبح ء ريمدنوخ (؟)

 .هجو ١؟: ةقرو هج ,دئوخ (9)

 . رهظ 5١1 ةقرو « ة مقر سكيورب ةطولخم (4)

 . هجو 5٠8 ةقرو ,« | 54 مقر ةيسراف ةطوطخم (ه)



 مس ة/ سس

 نواعتي نأ ىف ندلا لالج ىلع اوملأو « هاشروميت هنبأ نم هسفن تقولا ىف

 هنكلو « هنع مهفرصي نأ ىمألا ئداب ىف لواخ . عورشلل اذه ذيفنت ىف مهعم

 « ضفرلاب نب رمآتملا ءالؤه حراص اذإ هنأو « مهعانقإ نم ىودج النأ ىأر امل

 ىلإ عريبادت لك لبي حارو مهعم هنأب رهاظت « ققحم تومل هسن ضرع

 . هئادعأ هده نشأ هنامواعم لضفب عاطتسا ىذلا هاشروميت

 مكستيو . نيدلا ثايغ هيخأ دعب مدعأ دق ناطاس ريب نأ لبق نم انيأر

 . نيدلا ديشرل ةنبا ىهف « ىلاتلابو ؛ نيدلا ثايغل تخأ نعريمدنوخ

 نيدللا ديشر نبدمحأ نيدلافي رش ريمألا ىلع تبث ديعس ىبأ دهع ىفو
 ناطاسلا نكلو « رصقلا ةردانمب رمألا هيلإ ردصق « ءاطخألا دحأل هباكترا

 هحنف « نيحلا كلذ ىف هل ارب زو ناكىذلا نيدلإ ثايغ هيخأل ربظي نأ دارأ

 ةيروطاربمإلاب ناكم ىنأىف هلماحل لوخم بقل وهوه « "”ءاكليإلاريمأ » بتل

 «هقيرط ىف « دمحأ لباقو . مهسقنأ ماكل ةطاس نم ىلعأ ةطلس « هيف لني

 ةنيدملا كلت ىفهل تمدق ةريثك سافت هعمو « ىهلد نم ادئاع نيدلا دضع ديسلا

 ةينآ نم ةريبك ةيك ىلع لجرلا اذه نم دم-أ لص . ناطلسللو هل ايادبك

 ىكل تاريمألاو ناطلسلل اهمدقيو رصقلا ىلإ اهاسرب نأ دصقب ةضفلاو بهذلا

 هوا ةفوو 248 مقر ةيب رع ةطوطخم « راصبألا كلاسم )١(

 فرصلا باقلأ نم ابقل اهرابتعاب « « هاكليإ » وأ « اكليإ » ةلك ىلع ثمن (؟)
 . « اكلبإ انوق » ريمألا دجت ء وك الوه شيج ىفف . نيدلا ديشر باتك ىف تارم ةدع

 كلاسم بحاص انل اهددعي ذإ , كشلإ امضوم نوكت نأ نكمال ةملكلا هذه ةلالدو

 6 نيماتلا قيقحتلاو ةقدلاب زاتع رصاعم بتاك وهو 6 راصبألا



 نأ لبق هتلجاع ةينلا نكسلو * عوجرلا قيرط هسفنل دهمبو ممدو بسكي

 . هعورشم ققح

ناخ دم سلجأو ىسوم ىلع نسح خييشلا ريمألا رصتتا الو
 ؟شرعلا ىلع 

 نيدالا ثايغ ةنبا جوز ايركز دمه تيدلا سمش ةرازولا بصنمل راتخا

 ظ 6 أ نباو

 نيف يع نك ع ناطلملا قزق نونو 755 ةنس ىفو

 9 نيدلا ديشر ديفح ىأ « 0

 قاب - ناطاملا ةرازولا "7 هسفن اذه ارك ذ ضريدلا سمش ىلوتو

 ٠ سيوع ناطلسلا نبا

 دولا نب ليعامسإ نيدلا هيجو ريمألا ىلو 4 ١مم ةنس ىو

 .اليوط بصنلا اذه ىف قرمعي مل هنكلو « ؟!' ىبرعلا قارعلا ىلع كسا يركز

 مهعفرو « ضناغلا لصألا ىوذ صاخشألا ضعب 0 ةءا ماق دق ناكهن أ ذإ

دغب نطقي ناك ذلا سيوع نب ىلع خيشلا عاطتساف . ةيلاع زكارم ىلإ
 دا

 مهتمعن ىو لتقب مهي رغبو « نيدوحبلا ءالؤه هيلإ بذتجي نأ نيحلا كلذ ىف

 . هجو 19 ةقرو « * دلجم « ريسلا بيبح (1)

 . رهظ 7 ةقرو قباسلا عجرلا (؟)

 . رهظ م٠ « قياسلا مجرملا (")

 : رهظ ا!+ ةقرو « ىباسلا مجرملا (4)

 . هجو /4 ةقرو « قباسلا عجرما (ه)



 ةنس نم عجل مايأ دحأ ىف عماجلا دجسلا ىلإ هقيرط ىف ليعامإ ناك امنيو
 هما صخش هتلباقمب عراسف « ليلق رفن الإ هعم سلو كك

 ىو ٠ ضرألا ىلع هب تقلأ ههجو ىف ةبوق فيس ةنعطب هردابو « هاش كرابم
 ليعامسإ هادانف ؛هلزنم نم اجراش ءايركز وخأ « دوعسم ريمألا ناك ن يملا اذه

 « هريصم هرطاشبل الإ لصي مل « هيخأ نبا صيلخت ىلإ عراس امو . هتدجنل

 بهذ كلذ دعب و , هيلع ازهجأو « هئاكرش نم رخآآو هاش كرابم هيلع ضنا ذإ
 امييلإ بلط انهو . اهابكنترا ىتلا ةمب رجلا هاربخأو ىلع. خيشلا ىلإ نايناجلا
 هارضحأو هامطقو اهروف نم ابهذف « هودع سأر ىلع هاعلطي نأ ريمألا كلذ

 . اهديش دق ليعايمسإ ناك ىلا رئاللا ىدحإ ىلع سأرلا قلعو . هيلإ
 تاذ اسلاج ليلقي كلذ لبق ناكل يعامسإ نأ ددصلا اذه ىف ظحوا امبو

 جيراخ ”ىئان مهس عطق ديرب اراج ىأرو « لاعلا ىلإ رظظني ةراملا ىلعأ ىف موي

 . دحأ قيلعتل اموي مدختسي ىكل مهلا اذه عد » الئاق هضراعف ؛رادجلا

 ةلتق نكلو . ناكلا اذه ىف قلع ىذلا وه تاذلاب هسأر ناكو . « سوؤرلا

 . "7 ههتعرج ءازج اوقال نأ اوثبلي مل ليعامسإ

 ىذلا ىلا نع تالك مضب لوقأ نأ ىب ردحي لاقلا اذه متخأ نأ لبقو

 كلا ىلوتسا امل : ىديشرلا عيرلا ىمسو ءزيربت ةنيدم ىف نيدلا ديشر هأثنأ

 .هجو ا/5 ةقرو  دلجم ءريسلا بيبح )١(
 اوروكيد ةطولم , دركلا رات ء ربظ /؟ ةقرو , * دلجم قباسلا مجرما (؟)

 :رهظ ١5 ةقرو« 48 مقر « ةيسرافلا



 د ابا سس

 'هقدنخ رفح رمأو . هتماقإل ىديشرلا عبرلا راتخا «زيربت ىف هرصق رقم لعجو

 . قتح ةنيدللا نايعأ رابك نم «زيربت ناكس ميج ىلإ هرماوأ ردصأ مث هلوح

 كناوأ امأ. ىلا اذه لوح اورقتسي و مهزانم اوديشي نانا عانصلاو لاهلا

 ءارقفلاب ةصاخلا نك اسملا اولزنأ دقف « تاقفنلا هذهم مهتوت ملم حمست مل نيذلا

 نيذلا صاخشألا نم لئاه روبمجي ارومعم ىديشرلا عبرلا حبصأ مث نمو

 . تاقبطلا عيمج ىلإ نومتني

 شويج مامأ رارفلا ىلإ ريمألا اذه رطضا , 9 ماوعأ ةينامب كلذ دعبو

 * ىلإ بحستاو ىديشرلا مبرلا كرتق « ةرصتنلا « كاشتياك ناخ « كب ىتاج

 ناكملا سفن ىف عقاولا دزيم لبج قوف هسئافتو هءاسن لقنو . ناجوأ ةنيدم

 . نيدلا ديشر نيع هنم عبنت ىذلا

 مبرلا راتشا ع ©" ةيلاتلا ةنسلا ىف زيربت ىلع سيوأ ناطلسلا لوتسا الو ٠

 . « ىديشر ترا رد » هنا اذه تام كانهو . هتماقإل الحم ىديشرلا

 لوح لهاعلا اذه نأ ؟'” «ريبكلا سابع هاشلا ةايح » باتك ىف أرقنو

 عبرلا نأ © هسفن باتكلا اذه نم لعن اننأأ اك« ةعلق ىلإ ىديشرلا عبرلا

 )١( قباسلا محرما , ريسلا بيبح .

 رهظ ا/ل* هقرو قباسلا مجرملا (؟)

 هجو ١71 ةقرو « دركلا خيرات (؟)

 ٠ رهظ ١17 ةقرو « ىماس ىد ذاتسألا ةطوطغع (4)

 .هجو ١الال ةقرو ؛ قياسلا عجرلا (5)



 جراخ ةريبك ةعلق نع 0!طه:ل1و ثدحتيو .زيربت "قرش مقي ناك ىديشرلا

 لئاوأ ىف سراف راز ىلاطيإ رجاتل ةلحر ىفو . 17 ةيديشرلا ةعلقلا ىمست زيربت ٠

 اهبو لت حفس دنع زيربت قرش مقت ةريبك ةعاق رك ذت رشع سداسلا نرقلا

 نأ ودبي و «ىديشرلا عب رلا ىه « 'ىطخأ مل اذإ « ةملقلا هذهو . فينم رصق
 . ميدقلا همساب مويلا امئأق لازبال عبرلا اذه

 ىلاشلا ءزلا

 ء اكاح هرابتعاب « نيدلا ديشر ميدقتلا اذه نم لوألا ءزجلا ىفانيأر

 نآلا انيأع قب و . نيعباتتم نيطالس ةئالث ةقثل اعضومو « ةريبك ةيروطاربمإل

 ' ديشر نإ ناكسملا اذه ريغ ىناناق دقو . ابتاكو ابيدأ هرابتعاب هيلإ رظنن نأ
 « هابص ةعيم ذتم ,رصقلا ةماود ىف اقاسنم « هنم مغرلا ىلع « هسفن ىأر نيدلا

 رض « ةكئاشلا ةرادألا ليصافتب لاغتشالا ىف هتقو لك لذب ىلإ ارطضمو

 ع هنأ اك . هانمتي نآك ىذلا ردقلاب ةساردلا وحن صاختا هليم عابشإ مطتسي

 تقولا نم اءزج هياع تعاضأ ةعباتتم طارمأل 5 ةضرع ناك « كلذ نع الضف

 هنكلو . "© اهتبع تحب حزري ناك ىتلا ةديدعلا لغاشملا كلت هل هتكرت ىذلا
 ةرك اذو « بعتلا فرعت ال لمعلا ىلع ةردق اذ « ملولا دشأ ةفرحملاب املوم ناك

 هسفنل دجي نأ « عناولاو لغاشلا هذه لك مغر « عاطتساف ؛ لثلا امنوقب برضي

 . ت14 سياج ؛ الوريووع عم عمم ()

 . ربظ 9١5 + هجو ١5١ مقرو , 85 مقر ةييرع ةطوطخع : هيديشرلا ةعومجملا (؟)



 . دح قمعأ ىلإ ىالسإلا نيدلاب ةطاحإلاو مولعلاو بادألا ةجلاسل ةليسولا

 ةساردلا ىف قفني مث « ةلودلا نوئش في رصت ىف هراهن لك ىضقب ناكف

 هتقوب انينض ناكو . 27 مونلاو ةحارلا ىف سانلا نم هريغ اهقفني ىتلا تاعاسلا

 ىفريكفتلا نع فكيال « هداوج ةوهص ىلعو هرافسأ ىف ناك هنأ دح ىلإ

 نيدلا ديشر ناك اذإ ؛ كلذلو . ©” اقيبع اصخ اهئيمهأ بلطتت تلا مي عيضاولا

 . ةماهلا بتكلا ار ضار نري ئوككلا رع ضار ول نا

 ةلالد الإ اذه هقسأ ىلإ بسنن الأ انل ىبني هنإف « ةيدجلا ةفرعملا ليصحتو

 فراعملا نم لفححيب طيح ناك ؛ لهملاب هرهاظت مغر « هنأ ىرزتشسو ؟ ةيبسن

ءاملعلا عسوأ رك ذ ديلختل اهدحو ىنكت ةمخضلا هئافلؤم نأو « ةعونتلا ةقيمعلا
 

 . ايأرو اعالطا

 نمز ذنم ههلعت ىلع نيدلا ديشر لبقأ ىذلا بطلا نع رظنلا انضضغ اذإ

 طابرب ململا اذهب طبترت ىلا ىرخألا ةفرعلا عورف ىتش نعو ءركبم

 ايزيفاتيملاو ةسدنهلاو ةعارزلا ةسارد ليبي مل اضيأ هنأ اندجو «رشابم

 : ىهو « تاغللا نم ريثكب ةمات ةطاحإ طيح ناكو . توهاللاو

 .. اضيأ ةينيصلا امب رو « ةيربعلاو ةيكرتلاو ةيلوخماو ةيب رملاو ةيسرافلا

 . ةئوروملا هتغل تاغللا هذه نم ىلوألا

 .ةحو ؟481ةقرو « قباسلا مجرملا )١(

35 مقر ةيبرملا ةطرطخلا )00
 . رهظ الا ةقرو 



 سس اكس

 دق ذإ « اهب هتفرعم ىف كش انرماخم نأ نكمي الف « ةيب رعلل ةبسنلاب امأ

 ىلا بتكلا عيمج ةباتكب ناخ نازاغ لبق نم فلك هنأ قبس ايف ءانيأر

 ةغالا هذهب فلأ هنأ ىلي امف ىرنس اننأ نع الضف اذه ؛ ةيب رعلاب اهتباتك ىبني

 . ةماه ايتك

 شبعلا عيطتسي ىكل « نيدلا ديشرا ايرورض ناك ةيلوخملاب ماتلا مالإلاو

 مقاولا ذإ « ةرتفلا هذه ىف سراف شرع ىلع اوسلج نيذلا نيطالسلا ةيشاح ىف

 ىف صوصخللا هجو ىلعو « ةيموقلا مهننل نوامعتسي اوناك ءارمألا ءالؤه نأ

 أرقي نأ ىلإ « ىرنس اك « ارطضم ناك نيدلا ديشر نأ ىلإ اذه . ةثداحلا

 ةفللب ةبوتكملا ىرخألا تاركذملاو تايلوملا « ةمات ةيانعب « صحفيو
 . ةغللا هذهب بتك ةدع كرت هنأب 7 انثدح هسفن وه هنأ اك ةيلوغملا

 ريثكلا درويو اهنع ملكتيام اريثك انفلؤم نإف « ةيكرتلاب قلعتي ايف امأ

 .ابب نبع جريج لع نكس الإ هني: ل جشم دعب ل الئاقأ ن

 .ناك نيدلا ديشر نأب لوقلا ىلع انلمحت ةماه بابسأ كانبف « ةيريعلا امأو

 ؛ناكو « نيدلا ديشر ىلإ بسن ىذلا باطما اذهب انه دهشتسن نلو . اهفرعي

 ةيربع فورحلا نوكت نأ ادج نكملا نم هنأل . ةيربعلا فورحلاب اب وتكم
 « دوهملا دض هل ةجاحم ىف نيدلا ديشر ىرن اننكلو . ةيسرافوأ ةيبرع ةغللاو

 0 تارابعلا هذهب امل مدقيو « ةاروتلا نم اهسيتقا تارقف نع ملكتي

 )١( ةقرو « "ه5 ةيرع ةطوطغ « ةيديشرلا ةعومجملا  5١8ربظ -

 ةقرو « ”55 ةيرع ةطوطخم « ةيديشرلا ةعومجلا (؟) ١١١ .هجو



 ل

 بتكس انك اذإ امل اعبت ةيسرافلا ىلإ وأ ةيبرعلا ىلإ تارقفلا هذه مجرتنسال

 نم لك ابعامسو اهتءارق عيطتسي ىتح كلذكو « كالتوأ ةغللا هذهب انباتك

 نيوكتلارفس' نم ةرققرك ذي رخآآ عضؤم ىف هارنو . « ةيربعلا ةغللا نوفرعيال
 ىنإ 2: ةيبرعلا ىلإ مجرت اذإ ؛ هانعم ىريعلاصنلا اذه » : "'”الئاق فيضي مث

 ىلإ ةلجلا كلتب ريشي فلؤملا نأ فرعن نأ ريسيلا نمو . « مهتقاخ نأ ىلع مدان

 فورملاب ركذي رخآ ناكم ىفو 32089 ١3 2205 : "”تايكلا هذه

 هذه نأ حضاولا نم : "7 نيسحللا ةنسلا اهانعمو « ليوي » ةلك ةيبرعلا

 اهنم ىتلاو« ©© جورملا رقس ىف ةلمعتسملا « 59310 » هبربعلا ةماكسلا

 ؛ © ةرابعلا هذه بتكي ليلقب كلذ دعب و . « زادطلاعم ةيسنرفلا ةملكلا

 ىنعمب رسفتو « ةراوتلل ىربعلا صنلا ىف درت ىتلا جؤؤزو « مولوع » ةلك نإ »
 أمإو ةدعابتم ةرتف ىلع امإ « اهيف درت ىتلا تارقفلا عيمج ىف < لد 6 ةيدبألا 0

 عيمج ىف أك ةراوتلا ىفو ؛ «ملاعلا » ىلعاضيأ لدت اهنأ اك . ةبيرق ةرتف ىلع

 ملاعلا ددصب رمألا ناك, الك « مالوع » ةلك لباقت ةيربعلاب ةب وتكسلا بتكلا
 ىلع مأ 4 ةيدبألا » ىلع لدن ةملكلا هذه تناك أ ءاوسو . ةفلتخلا هتالاحو

  ىواستلا ىلع نيينعلل نيذه دحأب اهريسفت نكسمي و «ريغتتال اهنإف « ملاعلا »

 .هجو ١١5 ةقرو « قباسلا مجرما )١(

 ال ةيآ ء 5 حامصإ , نيوكنلا رفس (0)

 . ربل ١١4 ةقرو < "05 مقر ةيبرعلا ةطوطخلا (©)
 .ل؟ علك ءلك١ تابآلا د حاضإ (؛)

 . ربظ +١١ مقر ةقرو ع5 مقر ةيبرعلا ةطوطخلا (5)



 « « ملاوعلا » اهانعم نوكي. ذئنيحو « ممالوع » ىلع « مالوع » عمجتو

 ىف امإو درفلا ةغيص ىف امإ « ىنعلا اذه ىف ةملكسلا كلت لمعتست ام اريثكو

 ليصفتلاب نيدلا ديشر ملكستي رخآآ ناكم ىفو . « قرف ىأ نود عجلا ةفيص
 ظحالي و « انزلا ةعيرجت ةمهنملا ةأرلا ىلع دوهملا ىدل عقوب ىذلا باقعلا نع

 « ةقيقلحا ىف هذهو « 7 « اطوس » ةيريعلا ىف نيس ءأرلا هذه لثم نأ

 0 71ج ىأ « دوؤك» ةملكب دخلا ىلع نولدي دوبملا نأ ظحالي ًاريخأو

 نأ ىلع ةلالدلل ريثكلا اهنم ركذن نأ اننكمي ىتلا ةلثمألا هذه ىنكستو
 . ةيربعلا ةغللا فرعي ناك نيدلا ديشر

 ذإ « اهددصب عطاق ىأر رادصإ ىلع ؤرجأ ىلإف ةينيصلا ةغلل ةبسنلاب امأ

 ركذيام اريثك انفلؤم نإ « معن . كش عضوم لازال انه سمألا نأ ىلو دبي

 لخدأ هنأو « ةيئيصلا مي.راوتلا مدختسا هلأ ىرتس اك « اهرسفيو ةينبص تالك

 اتمجرت مث « ةينيصلا ةغللاب لصألا ىف اتبتك بطلا ىف نيتلاسر هنافلؤم ةعومم ىف
 « نيتمرتلا نيناه بحاص وه هلأ ركذي ملال هنكلو . ةيسرافلاو ةيبرعلا ىلإ

 ىفامهنع ملكستنس نيينيص نيصخش ىلإ امهب دهع هنأب ضرتق نأ انل قحي دقف
 . ةمان ةفرعم بطلا نافرعي و « ناخ نازاغ طالب ىف اناكو ؛ ناكملا اذه ريغ

 ذحوتسا ةبهؤم نيدلا ديشرىللع ةعيبطلا اهب تداج ىتلا بهاوملا نيب نمو

 .هجو ١١١8 مقر ةقرو ء ؟55 مقر ةببرعلا ةطوطخملا )١(



 بل ايي دس

 .ىكحب و . اهل دحال ةلوبسب ةباتكلا ةبهوم اهب ىنعأو « اهتاجرد ىلعأ ىف اهملع
 حرشي ىلا تالاسرلا بتك اهي تازحسملا هبشيام رمألا اذه نع هسف وه

 :هانعمام لوقي ذإ ""”ةعاس فصن نم رثك أ اهريرعت هفلكسي مل « دم ةيمأ اهيف

 امبيأ هوربخي نأ هتيشاخ ءاملع نم ويناجلأ ناطلسلا بلط ام نمزب كلذ دمب

 : ىرودب تلثس مث . هآترا امب مهنم لك باجأف . معلا مأ لقعلا « رخآلا قر

 دعبو . طق ىرطاخم أرط دق نكي مل عوضوملا اذه نأل ؛ اكسئاش لاؤسلا ناكو

 ىنكلو .لجاعلا ثحبلا هيلإ ىنداقام سلجلا ىلع تضرع « ريكسفتلا نم ةظمل

 « ةفلتخلا ىلغاشم هب ىل حمستام ردقب و لهم ىلع عوبضولا تلمأت كلذ دمب

 نيرشغ اسي المأ نأ تطعتل ىأ ةجزح' ىلإ «ءراكتنألا لع ترثاكتن

 باعصلا ةرمش ىنو اذه . ةعبرأ وأ مايأ ةثالث فرظ ىف دادغب قرو نم ةقرو

 لج قفنأ ىنأ نم غرلبو « ىبصنم تابجاو "ىلع اهضرفت ىتلا ةديدعلا لغاشلاو
 عاونألا عيمج نم لئاسرلا ريرحتو رومألا فيرصتو ناطلسلا ةمدخ ىف ىتقو
 ةدافتسالا ىلع تلمع دقف « ةفطاخم تالفحل الإ تقولا نم دجأ ال نأ دح ىلإ

 ةثالثفلْوأ نأ ارههش رشع دحأ فرظ ىف تعطتساو ةريصقلا تارتفلا هذه نم

 ةلاسرلاو » « ريسافتلا حاتفمو » تاحيضوتلا باتك » رة

 عيضاوملا لوح رودت ىتلا لئاسرلا نم ريبك ددع نع الضف « « ةيناطلسلا

 40 هاتعمام رخآ ناكم ىف نيدلا ديشر لوقيو . ةقيقدلا لئاسللو ةفلتخلا

 . ربشأ ةيناع نم رثك أ هنم قرغتسي مل ةثالثلا بتكلا هده ريرحت نإ

 )١( رهظ ؟١9 ءهجو 58و ةقرو « قباسلا مجرما .
 ةقرو , 855 مقر ةييرعلا ةطوطخلا (؟) ١7١ ربظ : ١17 .هجو



 ميس يي سل

 ةديدع مضاوم ىف هسفن ربخلا ركذي مولو « اقداص الجر انفلؤم نكي مواف

 ودبيذإ ؟ ءىثلا ضعب ةغلابملاب هماها ىلإ امإ و « هلوق ىف كشلاىلإ امإ ءرملا هجنال

 . لصاوتملا ريكسفتلا نم ةديدع نينس بلطتت دق اهنع ملكستي ىتلا ةعومجلا نأ

 نع ةفلتخم عضاوم ىف فشكت تافلؤلا هذه نأ اضيأ رظنلا تفليام نكسلو

 ىلع دمتعيام اريثك فلؤلا نأ ذإ ؛ اهب تبتك ىتلا ةديدشلا ةعرسلل راثآ ضعب

 طخ ىف اهجئاتن ىلإ ةهجتم طبارتلا ةنيتم امتاد وذبتال هتالالدتسا نأ اك« هلايخ

 ببسي نايحألا ضعب ىف 'ئراقلا هنع فرصي دقف هبولسأ امأو . يقتس

 . هبانطإ

 هيد نكست مل ةباتكلا ىف ةقراخلاا ةلوهسلا هذه نإ نيدلا ديشر لوقيو

 ىلع نهربي نأ اهيف لواح ىتلا "7 هتلاسر رشن امل هنكلو ء« ةيعيبط ةبهوم

 قدص ىلع اعطاق اناهربو ايهالإ ارمأ تناك سو هيلع هللا ىلص دم ةيمأ نأ
 رانأف « هلعف نسحو هسمحت ىلع هي زاجي نأ لسو هيلع هللا لص ىننلا دارأ « هتلاسر

 ةدرجلا لئاسملا ىف ءانع ريغ نم ريكفتلا ىلع ةنُملا ةردقلا كلت هيهوو هتريصب

 ءاننكمي هنأ دقتعأو . نيتقئاف ةعرسو حوضصو هريكفت جياتت نع رييعتلاو

 ىنال ةبهوملا هذه بيس ىف بائرت نأ « ككشتلا ىف فارسإلاب مهت نأ نود

 ايعاو القع بهو دق نيدلا ديشر نوكي نأ برغتسي امم سيلف . اهتقيقح
 « هراكفأ نريرحت داتعي نأ ريكفتلا لوطو نمزلا عم عاطتساف ؛ ابصخ الايخو

 .هحو 585 ةقرو ودك مقر ةييرعلا ةطوطخلا قف



 تس لإ لا

 أدبف «'ىثلا ضعب هاوق عمجتسا دق اهددصب نمت ىتلا ةرتفلا ىف نوكي نأو

 وهنكي مل ةبهوم حتفتب هسفن ىف رش دق نوكي نأو ؛ ةعباتتم امطق بتكي

 فارثعالا ىلإ جاتحيال هلك كلذ نكلو . هبدل اهدوجو نم ةنبب ىلع هسق

 , فيلأتلا ىلإ هجتي لنيدلا ديشر نإف ءىش نم نكي امبمو . هداحيإل ىنلا لخدتب

 هعضاوت ىف اروصحم « ةكلملا ةرادإب الوغشم ناك. 29 رخأتم تقو ىف الإ

 رثأ ىنتقي هلعجت ىتلا ةيفاكلا فراعلاو ةبهولا هل رفوتت مل هنأب امنتقم « ملا

 لك هل ضرعتي ىذلا دقنلا هبيهت نع الف « هنطو مهب رخفي نيذلا باتكلا

 نع فشكيال ناكف . تمص ىف ريكفتلا ليضف هلك كلذا « لقلا لوانتي نم

 روصخ ددع عموأ ناطلسلا عم ةيماعلا هتانداحم ىف الإ هريكفت تارك نم ءىش

 هفيلكتب ةيقيقحلا انفلؤم بهاوم ردق ىذلا ناخ نازاغ ماق ىتح « ءاقدصألا نم

 تافلؤم مأ باتكلا اذه ناك املو . لوخملل خيرات فيلأت وهو « ماه لمعب

 روصملا نافرع هب قحتسا ىذلا قيقحلا لمعلاو « عزانم نود نيدلا ديشر

 ىقلا ليصافتلا ضعب داربإب ىل حمسي نأ ىف ”ىراقلا نم عمطأ ىلإف « ةتحاللا

 ثعاوبلا ؛ريبك دح ىلإ هسفن فلؤملا نع ةباور؛ضرعأ نأو « ةدئاف نم رلختالا

 ريرحت اهيلع ىنبأ ىتلا ”ىدابماو « مفانلا عورشملا اذهب مايقلا ىلإ هتعفد ىتلا

 . ةريبكلا ةمألا كلت تايلوح

 ىلإ همارتحاو ناس نازاغ ةقث قحتسا دق ءانرك ذ اك ندلا ديشر ناك

 .هجو ه4 ةقرو « قباسلا مجرملا (1)
 ( مماج 50



 .بحلاو فراعما ةعسو لقعلا ةحاجر نيب عمجمي ناطلسلا اذه ناكو . ةجرد ىصقأ

 عورف عيمج ىف  ردصي نأ ةريصقلا هكح ةدم ىف عاطتساف « هتمأل ديدشلا

 فشكي نأ دارأو . دحاو نآ ىف ةديفلا ةميكملا مظنلا نم ةفئاط  ةرادإلا

 اياوز نم هجارخ ىلع لمتو « عورشلا اذه مسرف قيقا مهخيرات نع لوغملل

 نم اوردحنا دقو هينطاوم ىرب ذإ ؛ ىمأ قرحتي ناكهنأ كلذو : نايسنلا

 ةبسنلاب اوراصدق ةقبط مهالعأ نأو « نيشلا لهما نم ةقيمع ةوه ىف ةيحانلا هذه

 .هريطاسأو اماهوأ الإ مهخعيران نم نوفرعيال ءاوسب ءاوس ةقوسلاو مث عوضوللا اذهل

 اوحبصأف « مهفالسأ دهم نع ةقشلا مهب تدعب دق ءاربكلاو ءارمألا نأو

 ةركاذ نم اهسفن ممؤامسأ تفتخا نيذلا مهمأبآ دجمبالو مهباسنأب نولابيال '

 .ىأرو . لاهإلاو نايسنلا تاملظ ىف ىثالتت نأ تكّشوأو « نيدوحجلا مهتانبأ

 .< ةعورشم ةينطو 00 زمتوأ ليبن حمطم مزفحي دعي مل لوغلا نأ

 ؛ةماحلا تاراصتنالاو ةلوطبلا لامعأ نم ةلسلس ىلع موقت اهنأل « ةعورشم لوقنو

 .نم نوذختيو « نيب واغلا نيد نوقنتعي ائيشف اثيش اوذخأ مهنأ كردأ 3

 ىتلا ةديدعلا مألا ةرمغ ىف ىثالتلا كشو ىلع مهنأو « مل تاجوز مهئاسن

 ةهج نم « ققحتو . تاعي رشتلاو نيناوقلا نم ريثكب اهودوز ىتلاو مهب طيحم

 نم اهتقيقح ىلع ةفورعم ريغ لازتال ةلئاهلا ةيلوغلا تاحوتفلا نأ نم « ىرخأ

 .تحن تبتك ىتلا ةرئانتملا ةرفانتملا ةضماغلا ةفاجلا رابخألا نأو « قرشلا بوعش

 احرسم تناك ىتلا نك امألا نم عساش دعب ىلعو ضغبلاو داهطضالا ريثأت



 تامواعملا نم ةلسلس الإ عوضوملا اذه نع مدقت نأ نكمبال ؛ ثداوملا كات

 مدقت خيي راتلا تارتف نم ىرخأ ةرتف كانه سياف كلذ عمو . ةقداص ريغ ةصقان

 هثراوكلا نم ىرعلا ةقحالتملا تاقاحلا ةعبانتملا ةلئاحلا ةلسلسلا هذه 0

 ,ىتلاو ريطاسألا هبشن ىتلا حوتفلا نم ةعومجلا هذه لثموأ « ةعورملا ةعوتتملا

 «بورضل بيرغلا عمجتلا اذهوأ « نامورلا حوتفو ردنكسإلا حوتف اهينادتال

 « لقعلاو بلقلا ريثت عئاظفو « ةيشحو لامعأ نيبام « عون لك نم طارفإلا

 < لبنلاو ةلوجرلاو ةعاجشلاب ىألم لاعفأو « ةلوطبلا ةعصان لامعأ امهبحصت

 .نوملا كلذ ىتح اوناك لوغلا نأ انفرع اذإ امسالو ؛ تازجعملا هبشن تاراصتتاو

 عدخب ةفرعم ميلقأو ؛ ىبرحلا نفلا اهبلطتي ىتلا بهاوملا نع سانلا دعبأ نم

 هقرشلا ملاقأ نم ريغص ملقإإ ىف روصحم لبق معز درجت اذ وه اهف . راصملا

 نطقت ىتلا ماوقألا عاضخإ ىف هتعاجش لضفب ائيشف ائيش هلام عسوب « ىمقألا

 ةيروطاربمإ ىلع ىضقيف ةقعاصلاك قاطني 'مثءفارطألا ةيمارتملا راتتلادالب لهاجم

 مفادت ىتلا ندملا عنمأ ذخأيو « اهنونفب ريبخ برملاب علوم لهاع اهكحم ةميظع

 عاجشلا ىري و. اهراوسأ عافترا نم مغرلاب ةونع اهحتفي و اهرسأب شويج اهنع

 رهن 'ىطاوش ىلع ةمظنم ةعقوم ىف ةميزملا هب تلح دقو هسفن نيدلا لالج

 « احباس رهملا اذه ربعي نأ « هتايحب وجني كسا ءرطضيف ( نارهم ) ناركم
 اماه هسقراوغملا براحلا كلذ بهذي مث . هترسأ دارفأو هءاسن رصتنالل اكرأت

 نمو « ةديدملا هيئاتكب جعن لبق نم تناك ىلا ملاقألا سفن ىف ههجو ىلع



 ملستسا « لح اميح هعبتت مئازملا نأ ىأر اذإ ىتح ؛ لكيال نقع هلال

 نوكتي اشدج نأ كلذو . ملظع لهاعب قيي نع رثك أ تانع قبلي تول

 ةرماغم ىهو « رزملا رحب لوح نارودلابرماغلوغملا نم براحم فلأ نب رشع نم

 .روميتش ويج الإ دعب نم اهلثم ىلع مدقي ملو « لبق نم دحأ اهب مايقلا لواحي مل

 'ةرمإ تحن ابيرقت اهلك ايسآ تحبصأ « نينسلا نم روصحم ددع لالخ ىفو
 ىه ةيب روألا ةراقلا نم ام'ءزج حبصأو . بناجلا ىب وهرملا  نيمتافلا ءالؤه

 اذه كوام عاتراو : هل ةداس ددجلا نيحتافلاب فرتعيو بئارلا هيطغت ىرخألا

 « ( اعاد ) التإ وزَغ نم رطخأ هودع ىذلا ودعلا اذه وزغ مامأ ملاعلا نم ءزجلا

 ناكىذلا فراجلا ليسلا كلذ هانا ليوحنو « ةفصاعلا فقو نولواحي اوعراسف

 . هقيرط ىف فقت نأ زجاوملا وأ دودسل نكميال هنأ ودبي

 ىتح « ةموزهملا بوعشلاب نوطلتخي اوداكي مل لوغملا ءالؤه نإف كلذ عمو

 ىطخم ةراضحلا قيرط ىف نوريسي اوحارو « ةميدقلا مهتيشحو رم اوصلخم

 ىاتكوأ رباثو . موكولس ظنت نيناوق مهئاطعإب ناخ زيكنج ماق دقف ةيجي ردت

 ىدنجلا ةعاحش نيب عمجب فيك فرعو « ةميظعلا هدلاو ططخ ةعباتم ىلع

 عم « هادم لطي مل ىذلا هكح ءانثأ قف روظي و ميظعلا كلملا لئاضفو مادقملا

 ىف هدوجو رظتني نأ دحأل نكي ملام ءاخسلاو حماستلا نم « ديدشلا فسألا

 « مهسقنأ نيينيصلا باجيإب زوفي نأ ىاليب وق عاطتساو . ناتسلوغم ىراح
 . ةغلابلا هتموكح ةكحو ةعساولا هعفراعمو ةردانلا هنافص لضفي



 د مهاد

 خيرات انل اهمدقي ىتلا ةعئارلا لامعألا نم ريغص ءزج «راعتخالاب ء اذه

 نم عباتتلا اذه لثم نأب « ابوق اروعش رعشي ءرلا نأ كشالو . لوغلا

 .لوخلا مهمال باتكلا اذه لثم نأو « الصفم اهيزن اليجست قحتسي ثادحألا

 ادحام « نذإ « اذهو . ىتش هوجو نم ضرألا بوعش عيمج مه لب « مدحو

 . مهنطوا اخيران لوخال مدقي نأ ناخ نازاغب

 ابيصن اوباصأ دقو « لمعلا اذهب اوموقي نأ اولواح لق باتكلا ضعب ناكو

 .ىمسلا هباتك ىريثألا نبا دروأف . لاوحألا فالتخاب فاتخي قيفوتلا نم

 هاعنم رذحلاو ظفحتلا نكلو ؛ لوذما حوتفل ارصتخم اضرع « لماكلاب »

 ناخزيكنج حوتف نع ماتلا تمسلاب مصتعاف « ميدقلا مهخيراتل ضرعتلا نم

 ىف فوخلا مئافلا اذه انش ىتلا برحلا ةباكح هدرس أدبي نأب منقو « ىلوألا

 هنب دمع امأ . ريثألا نبا رثأ تارفلا نبا ىنتقاو . مزراو ناطلس تايالو

 هل نيدن ىذلاو ىنربكتم نيدلا لالج ناطاسلل ابتاك لمعي ناك ىذلا ىوسنلا

 .نينسلا لوح ليصافتلا ضعب عمجم نأ لواح دقف : ناطلسلا ذهل ادج ديجس خي راتب

 ضغبلاب امعفم ناك زاتمملا بتاكلا اذه نكلو « نانزيكتج ل ىلوألا

 15 « مهحالس ايش تحن راهي هديس شرع ىأر نيذلا ةاسقلا لوغلا كئلوأ وحن

 ,نم اطاحم « تارطاخلا ةايح اهب هددبم تناك ىتلا كلاهماو بارطضالل ايهم ناك

 تاحيصو متفلا رابخأ الإ هناذآ قرطتال « حباذملا راثآو بئاركلاب بناج لك

 لذب ىلع هزفحبام ةبغرلا نم'الو تقولا نم هبدل نكي مل هلك كلذاو ؛ سأيلا



 نمو . نيفوحلا ءادعألا ءالؤه خي رات لجأ نم ةقيمعلا ثحابملاب مايقلاو دوهجلا

 ةلسلس ىلع ىوتحن ىتادبلا لوغملا خييراتل اهصصخ ىتلا ةليلقلا روطسلا تناكمث

 . ةقدلا اهصقنت ىتلا ةروتبملا ليصافتلا نم

 ضعب « ىواضيبلا هللا ديع ىمسلا « سرفلا نيخرؤلا دحأ ممج دقو

 « مييراوتلا ماظن » هناونع لعج ىذلا هباتك اهنعضو لوغملاب ةصاخلا رابخألا

 « ليصفت ىأ نم واخ داك ايحطس اطيطخم الإ نكي مل لمعلا اذه نكَلو

 كانهو . ةيسيئرلا ثادحألا خيب راوت ىف رصحني هيف هيلع روعلا عيطسنام لكو

 ضعب لغش ىذلا ©« ىنيوجلا كلا ءاطع ندلا ءالع » وهو.« ققدم خرؤم

 تاياورلا ضعب عمجم نأ ةديدعلا هتالحر لضفب عاطتسإو ةماهلا بصانل

 اخيرات ططخم نأ لواخل « هسفن ةيلوغملا ةيروطاربمإلا دهم نم ةقداصلا ةبيرغلا

 ىذلا ةردانلا ةميقلا اذ باتكلا اذه نكلو . هئافلخو ناخزيكنج حوتفل

 نينسلاب قاعتي امم ريثكلا هصقني « ديحولا مدشرم نيخرؤملا نم ريثك هذختا
 تاياورلا ركذ لمهأ دق ىسرافلا فلؤملا اذه نأ ذإ « ناخيكنج دهعل لوألا

 ةنمزألا ىتح اهدرس ىف لصت ىتلاو« هيقباسو ريمألا اذه فالسأب ةصاخلا ةيلوغملا

 الإ ةداملا هذه نم عمجم نأ هل:تأتي مل هنأ كلذ ىف ببسلا لعلو « ةيروطسألا

 هخيرات ىف دجنال كلذا . ءارقلا قوش ةراثإب ةريدج ريغ ضومغلا ةديدش ارابخأ

 مريغو ءاسؤلاو ءارمألا باسنأب وأ « ةفلخلا ةيلودملا لئابقلا لصأب قاعتي ائيش
 . ةعيفرلا ةناكملا تاذ تايصخشلا نم



 لكي نأ هقتاع ىلع ذخأو « كلا ءاطع دعب شاع رخأآ خرؤم كانهو

 ىسللا روهشما خيراتلا كلذ فلأ ىذلا هللا لضف نب هللا دبع وهو «هباتك

 اس ق اغرق دق نكي فلؤلا اذه نكلو . « فاصو خييراتب »

 ىلع لمعي و « اهنينصتو هتدام عمج ىلع « تع ىف رباثي ناك لب « ناخ نازاغ

 باتكلا اذه نأ نم مغرلاب نكلو . قيثألا هبولسأب ليجللا راطإلا كلذ ءلم

 ىقتلا ةليوطلا هتارقف ىلإ انرظن اذإ اننإف « ثداوحلا لوح ةميق ليصافت انل مدقي

 « ةئيرجلا تاراعتسالاو تازاجلاب ءىلملا عوجسلا هب ولسا نيت اكن

 ىف اهنم ىودجال ىتلا هتادارطتساو ؛ ىبرعلا رعشلا نم ةديدعلا هتاسابتقاو.

 بتاكلا » بقل ٍلع صرح ناك فلؤملا نأب انعنتتا « نايحألا بلاغ

 اذه لثم نأ انسسحأو « « خرؤما » بقل ىلع صرحت اممرثك أ 6 غيلبلا

 « ةيبدألا ةفاقثلا نم طسق رفوأ ىوترا نم الإ هميف عيطتسي ال ىذلا باتكلا

 نأ ىتاديفمو اباذج الهس ادرس تاقبطلا فلتخم نم ءارقلل مدقي نأي ريدج ريغ

 عجري نأ « لبق نم انرشأ اك « لواحي مل فلؤملا نأ نع الضف اذه . دحاو.

 . كلملا ءاطع اهدنع فقوت ىتلا ةرتفلا ءاروام ىلإ هثحبب

 خيرات ةباتك ىلإ ةسام لازتال ةجاملا تناك بابنمألا هذه لكل

 « ىلوألا ناخزيكتجس حوتفو « ةميدقلا ةنمزألاب قلعتي ابف ايس الو « لوغملا ديج
 دس ىلع مزعلا ناخ نازاغ دقع دقو « اهباسنأ رب رحتو ةيلوغملا لئابقلا فينصتو
 لب ؛ عورشلا اذه قيقحن اهيلإ جاتحي ىتلا ىه ةداملا نكست لو . ةجاحلا هذه



 هل مياس

 ىف دجوي ناك ذإ . اهمظنيو اهقسني ققحم ملاع بتاك ىلإ ىرحألاب جلتحي ناك

 اهيفو « ةيلوخملا ةغللاب ةبوتكم تايلوح سراف ىف ةيلوخملا ةبروطاربمإلا تالجس
 تناكأأ ءاوس « ةفلتخلا تاياورلاو ةيسيئرلا ىنطولا خيراتلا ثداوح ركذت

 ملو ءاريثك نإو اليلق نإ « طسبلا نم ءىشب ىورت اهلكو « ةفئاز مأ ةيقيقح
 ىلا قارو الا هذه نم ديفتسي نأ نآلا تح بتاكل حيتأ دق نكي

 ريثك ليع ىوتحن تناك نإ و ء انسح اهظنت ةمظنم ريغ تاسارك ةدع نوكت

 . ايلعلا ةميقلا تاذ تامواعملا نم

 «ةيقيقملا قئانولا ضعبب ظفتحم تناك ةريبكلا ةيلوغملا رسألا نأ ىلإ اذه
 ,ماعلا خيراتلا اهيف طلتخي ىتلا تاياورلاو « ءىشلا ضعب ةلصتلا باسنألا مئاوقو

 "اهمادختتسا نم دبال' ناك ىتلا ةيقيقحلا ةداملا ىف هذهو « صالنا خيرراتلاب

 ' معلولا ديدش ناخ ٍنازاغ ناكو . ةيلؤغلا ةبروطاربمإإلل لصفم خيرات ةباتكل
 ىف يخي راتلاو ةيملعلا ةدئافلا نيب عمجي ىذلا عورشلا اذه ىلإ همسا فيضي نأب

 .نكي مل هنأ لهجي ال ناكل تعلا حجارلا ريمألا كلذ نأ ىلإ اذه . دحاو نأ

 هنأ اديج سحب ناكو ء« سرفلا ةداس نولظيس مهنأب مهسفنأ اومهوب نأ لوغملل
 .كئلوأ نأ وأ ؛ الج نإو الجاع نإ نيحنأفلا درطت نأ ةبوواذلا بوعشلل ديال

 اوذخأ نيذلاو « تايسراف ءاسن نم جاوزلا ىلإ مهعضو ممرطضي نيذلا نيمتافلا

 .ىالبمإلا نيدلا نوقنتعي اوحارو « خذبلاو ةعتملا ةرطيسل مرودب نوعضخم

 مهتعاجشو مهتوسقو ىنجألا مهعباط اثيثف ايش اودقفي نأ مهل ديال «جيرردتلاب



 نم ناك ةباهنلا ىفو . مهتغل نم الدب ةيسرافلا ةغللا ذاختأب اوهتتي نأو « ةلسابلا

 ىعسيو « ةكلملا نيناوقب عامطألا هيف فصعت موي ىنأي نأ دبال هنأ ضورفلل

 قرفتو « حالسلا ةوقب شرعلا ىلع عزانتلا ىلإ نوعماطلا نوسفانتلا

 كلت لثمل ىنأت اذإ و . ةيلهألا برملا مئاظف نم فراج راين ىف ةب روطاربمإلا
 قئاثولا لمهت نأ « فورظلا هذه ىف « حضاولا نف « قةحتت نأ تاءوبنلا

 ةعدع اقاروأ تناكول اك « ةصاختاو ةماعلا تالحسلا ىف ةظوفحلا ةيخم راتلا

 .. لوقي ملظعلا لهاملا ناكف . رانلا بلو ضرألا دودل ةسيرف حبصتو ؛ عقتلا

 ةثراكلا كلت ىلع بتريام عنمل ةدحاو ةقيرط الإ كانه سيل هنإ هسفن ىف

 هذه هياع ىوتحتام قدصأ صالختسا بحي هنإو «ةعزفم جأنن نم ةموتحلا

 ةشللاب بتكت تايلوح ةروص ىف هبيترتو « ىلوغلا خيرراتلا لصأب اصاخ ةدالا

 ةليلجلا لامعألا كلت فلخلا ىلإ لقنت ةقداص ةلصفم ةصق نوكستل « ةيسرافلا

 رايتخا ىف ناطلسلا دورتي لو . هؤافلخو هفالسأو ناخ زيكنج اهب ماق ىتلا

 .نيدلا ديشر ىلإ هجنأف «ريبكلا ربدقتلاو ةيلاغلا ةقثلا هذه هيلو ىذلا بتاكسلا

 «اينمز ابيترت اهييترتو ةيخمراتلا قئاقحلا عمجو « تالجسلا زرفب هيلإ دهعو

 ىوأ نيفتثملا تافلؤم ىف هيلإ لوضولا عيطتسيام لكاهملإ فيضي نأب و
 ريزولا لبقأف . لوغلا خي رات ىف ثحبلاب اونع دق ءالؤه ناكاذإ « مهثيداحأ

 ناكو . ةقدو ةهازن لكب هقتاع ىلع هكيلم اهاقلأ ىتلا تامازتلالا قيقحن ىلع

 مسالا هلافتشا نم مغرب « اقح باجتإلا ىلإ وعدت ةمهب لمعلا اذه ىلع ليقي



 مس 8 حاسم

 ,©"”هاش تلود رك ذي ذإ . ةميظع ةب روطاربمإ ةرادإ اهبلطتت ىتلا ةديدعلا ماهملا+

 دعب الإ باتكلا اذه ىف لمعي نكي مل هنأ « هسفن نيدلا ديشر نع ةباور

 تناك ةلودلا نوئش نإ ثيح- « سمشلا قورش ىتح موب لك نم رجفلا ةالص
 . ىرخألا هتاقوأ لك هنم قرغتست

 ةنس ىف هتينم ناخ نازاغ تفاو نيح همام براق دق خيرراتلا باتك ناك

 .6 هذنب ادخ 50 هو شرعلا لغ هقلخو , 1س سوس وع

 « باتكلل تعضو ىتلا.ةطملا نع ماتلا هئاضر رابظإب لهاعلا اذه فتكي لو

 لب « ةريخألا ةمجارما هتعجارمب رمألا هيلإ ردصأ ىتح ءاهب تذفن ىلا ةقيرطلاو

 بوعشلا ميمج خيرراتل ناكمإلا ردقب الماك اماع اضرع بتكي نأ اضيأ هيلإ ب لط

 قحلينأو « ضرألا بوعش لكل الصفم افصو هيلإ فيضيو « لوغلا اهفرعىتلا

 تقولا نسفن ىف احيتيلو « هل ةلككت انوكيل لوغملا خيرات باتكب نيلمعلا نيذه
 . دحاو نأ ىف ةنيتمو ةعونم تامواعم ىلع عالطالا ةصرف ءارقلا تاقبط عي

 مظعأ فيذم دق ىذلا مخضلا لمعلا اذهب موقي نأ اضيأ نيدلا ديشر لبقو
 « هتمبم نم ىبّتنأ دق ناك ىتح تاوئس ضمت ملو . ةرباثمو ادك باتكلا:

 اريرحت « 13 1191 ٠/9/1 ٠'ةنس ىف مت دق ناك هلك ب اتكلا نأ فرعن اننأل

 ةنيدم ىف هانب دق نيدلا ديشر ناك ىذلا دحسملا ةبتكم عدوأو « اديلجتو اخسنو»

 96 فاصووخمي ران » باتك فلؤم نم معن « ىرخأ ةهج نم اننكلو .ذيربت |

 )١( رهظ م ةقرو « ؟٠5 مقر ةيسراف ةطوطخم , ءارعشلا ةركاذت .
 ربظ 451 ةقرو « ةطوطخخلا (؟) .



 لمتحلا نم هنأ ريغ . 19191015901١ ةنس ىتح هلمع لصاو دق اتفلؤم نأ

 . هدنب ادخ وأ وتياجلأ خب راتب صاخلا ءزجلا ريغ ىنعي ربنا اذه نوكي الأ

 اذهنم اءزج نّوكي ىذلا دنملا حيي رات نأ "9 ىزارلا رديمل ةباور نم ودبيو

 ةنسلا سفن ىف ىأ « ١8٠ ع١ م ءاعإطمه ب ةنس ىف افيلأت مت دق مخسضلا خيراتلا

 هلك أب باتكلا ىمسو . ثحبلا نم عونلا اذهب ديدجلا لهاملا اهيف هقلكى لا

 ءالصفنم المع هرابتعا نكي ىذلا هنم لوألا دلجْلا ناكو . « خييراوتلا عماج »

 . هيلإ ىدهأو هتياعر ثحن فلأ ىذلا ناطلسلا مساي  ىئازاغ خيرات » ىمس دق

 ىنأب ىسفنل دهشأ نأ ميطتسأ : "7 هانعمام لاقف هلمع نع نيدلا ديشر ربع دق

 وهام لك ةباتك نع عانتمالاو ةقيقحلا ىرحن ىف دهج وأ طايتحا ىأ رخدأ ل
 قدصأ هيلع توطناام ريت ىأ نود « تستقا دقو . هيف كوكشم وأ فئاز

 تامواعملاو« ريدقتلا نسحأ ثتزاح ىتلا تاياورلاو « بعش لكب ةصاخلا قئاثولا

 لاجرو نيخرؤلا بتكت شتفو . رطق لكىف لاجرلا لعأ نم اهتيقتسا يتلا
 اهتعمج ىقلا داولا تيتر مث . ةليبق لكو ةمأ لك مسا ءاحه تققحو . باسنألا

 ىلع هلوانت رسي نأ ةنأش ىرمو « لبق دحأ هعبتي مل ىجهنم ماظن ىلع

 .6 هلأرق عيج

 نيدلا ديشر فلؤم نع كلذ نم رثك أ ائيش ركذأ نأ ىل سيلو

 ٠ رهظ 5847 ةقرو « نيلريب ةيكلملا ةبتكلا ةطوطخم (1)
 . نوظ 4 ,هحو ا١ه ةقرو "5 مقر ةيبرعلا ةطوامخلا (؟)



 هتقيرطو باتكلا ةطخ ضرعت اهسفن فلؤلا ةمدقم نأ ذإ « ىخمراتلا

 : اهاوتحم ىلي اهف تبثنسو « هفيلأت ىلإ تدأ ىتلا عفاودلاو

 ىتلا ىلوألا ةداجلا : تادلجم ةعبرأ ىلع لمتشي خيراوتلا عماج باتك

 لاوحأ حرش ىف لوصفو ةجابيدو دعاوق ىلع 217 لمتشت نازاغ ميراتب ىمست
 نيتاولعاو كولملا ركذو « مهلئابق دادعتو « كارثألا ماوقألا روهظ تايادب

 لك ةنكمأ حرشو نيقاب وأ نيضام « مهم موق لك نم نيربتعملا ءارمألاو

 رك ذو « هخي راو ركذو ؛ ناخ زيكج دادجأ خيراوت ركذو « مهنم ةقئاط

 مالسإلا ناطلس ةلود خيرات ىلإ ملاقألا رثك أ ىلع نيلوتسملا هدافحأو هدالوأ

 .لك نيتاوخ ركذو ؛ ( ىناثلا دلجلا ىف كلذ ىتأيسو ) هكلم هللا دا وتيالأ

 نيطالسلاو كولماو ءافلختا خي راوت ركذو ؟ مهباسنأ بعشو مدالوأ ركذو مهنم
 ٠ دهع ىف ةعقاولا رداونلاو ثداوحلا ركذو ؛ مرصع ىف اوناك نيذلا ةكباتألاو

 . مهنم لك ىلإ ةبوسنملا ةيضرملا يشلاو ةديجلا قالخألا ركذو « مهنم لك

 ««وتياجلأ مالسإلا ناطلس خي رات حرشو ةجابيد ىلع لمتشن ةيناثلا ةداجلا

 كلذب حلي هجو ىلع « اذه انموب ىلإ هتدالو ندل رم « هركذ هللا دلخ

 ءايبنأألا خيراوت لمع ركذو « امويف اموب ةدلخلا هتنطلس رود خيرات باتكلا

 ,لصفمو ؟ نألا ىلإ مالسلا هياع مّدأ روهظ نم ىلاعلا كوامو نيطالسلاو ءافلخعاو

 نإ و « تايالولا هذه ىف نآلا ىلإ اهتشسن نكست مل ىتلا ملاقألا ماوقأ خيراوت

 ١ مقر هيرعلا ةطوطخلا 85 . 7



 «ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأ خي راو رك ذو ؛ مهبتك نم نحن اهانلقت

 رك ذو « كلاملا كلت نم نيربتسملا كواملاو ةيضاملا نيطالسلا خي راوت رك ذو

 . دئاوفلا نم كلذ ريغ ىلإ « ةدحالملا خيرات

 ءافلخلاو كولملاو ءايبنأألا بعش ليصفتو « ةجابيد ىلع لمتشت ةثلاثلا ةراحلا

 ؛ سابعلا ىنب ءافلخ رخآ ىلإ مذآ دبع ندل نم ةباحئصلاو ماوقألاو لئابتلاو

 نم مثريغو ةرصايقلا تاقبط عاضوأو ؛ مهلتابقو ناخ زيكنج دادجأ باسنأو

 ماوقألا كئلوأ بتك ىف دروام بجومب مهكلم ةدمو مهئاعمأو ىرامنلا كوام |

 رفغ روك ذلا فئصملا هعرتخا بيرق بيترتو بيرغ عضو ىلع مبخم راوتو

 . هراصتأ زعأو هل هللا

 تايالوو ةعبسلا مياقألا دودح ليصفتو « ةجابيد ىلع لمتشت ةمبارلا ةرلجلا

 حاطبلاو راحبلا نم اهتم لك( مقاومو دالبلا مظعم عاضوأ ةيفيكو ملاعلا كلامم

 «تايالولاو كلاملاو ملاقألا ىف ةعقاولا ةروهشلا ةقهاشلا لابجلاو ةئطاولا ةددوألاو

 اهمالعتساو اهقيقحن دعب و ؛بتكلا ىف ةعوضوملا اهضورعو دالبلا لاوطأ رابتعاب

 وهام نيبو هانعضوام نيب نوكيال ثيح « نايعلا باعصأو ةريمخلا بابرأ نم

 لكريوصتو ( تامايلا ) ديربلا لزانم هيف اضيأ انركذ دقو . توافت مقاولا ىف

 . هرادتقا هللا فعاض فنصلا اهعرتخا .طباوبض ىلع ءابنم

 نكن

 . هسفن نيدلا ديشر هرك'ذ ىذلا وحنلا ىلع باتكلا بيئرت انه تعبتا



 ةدع ىفو هخيرات لوأ ىف ىتلا ةمدقلا ىف رك ذيال هنأ, فرتعأ ىنإف ؛ كلذ عمو

 ةداجم ىف مجم انه هنأل ؛ تاداجت ثالث الإ باتكلا نم ىرخأ تارت

 ةراخلا هذه مجح ناكأل نكلو « ةثلاثلاو ةيناثلا نيتدلجلا ىفام لك ةدحاو

 نسحتسا دقق « نييرخألا نيتدلجلا محب عف بسانتيالو « ةماخضلا ىف افرسم

 ىذلا وه ميسقتلا اذهو . ابيرقت محلا قتيواستم نيتدلجم ىلإ ايمسقي نأ

 يل تبث حبصأ اهئيح هدمتعا

 د

 .نم نيدلا ديشر باتكلام تابثإل مالكلا ةلاطإ ىلإ ةجاح ىف تسل
 دمتعاو «ةمءالم فورظلا ريخ ىف فلأ ىذلا قئافلا باتكلا اذه نإف « ةيبمعأ

 0 ىلوألا ةردل ايسآ بوعش ىلإ مدقي «رخلآ ب تاكى أل رفوتت مل لئاشو ىلع
 نكي ملاهنع ملكتت ىتلا ةرتفلا هذه ىتف . نييلاعلا ةيفارتجلاو خيراتلل الماك ٠

 "0 كلذو . اهلل رظتنت تن زاك ىتلا مدقتلا ةجرد ىلإ الصو دق ناملعلا ناذه

 .قايسنالاو « مهسفنأ ىلإ ءىش لك ةبسن ىلع اودوعت دق اوناك سرقلاو برعلا

 نلي ملام لكل مهنم نيبصعتلا راقتحاو « ةفرطتلا ةينطولا مهفطاوع ءارو

 مهنأ اور 5 ةيدنجألا بوعشلاب رك ذت ةيانع اورهظي مل كلذلو « ايمالسإ

 دحأل قفتا اذإو. ةقشم لكب الإ خيي راتلا بت + ني صاختم ع نوقحتسي

 مألا ضعي و كرتلاو نيصلاو دنهلا نع ليصافتلا ضعب 1 ذينأ مهخرؤم

 دمتعيالو ؛ رداصللا أدرأ نم هرابخأ قتسي ناك هنإف « هملع ةعسل اراهظإ ةيب روألا



 د هيبه دل

 ريطاسألا نم اجسن هخمرات محعبصيف « ةيبعش تاياكحو ةفئاز تاياور ىلع الإ

 ةصاخنا تافلؤملا نكت لو . ةخراصلا ةينمزلا ءاطخألاو ضقانتلا بورضو

 دالب دودح زواجتي ىنارغجلا فلؤملا داكي ال ذإ « كلت نم الاح نسحأ ةيفا رغجلاب

 كلنهف .ريطاسألا ناديم ىف لخددي ىتح « ةرواجلا ملاقالا ضعبو سرافو برعلا

 ةالمثو لقع اهابقيال ىتلا ةبيرغلا رهاوظلاو ةقيقدلا ريغ تاظحالملا نم ريثكلا

 لقعلاو ةيماسلا ةناكملا ىوذ نم نوفلؤم اهلقانتيو « ةيكعلفلا ةيفارغجلا بتك

 ابل اهسابلإ عم ءاطخألا منشأ عيشن نأ اهنأش نم ناك مث نمو « حجارا

 ,نماثلا نرقلا ىف ايلعلا ايسآب سانلا ةفرعم نأ « رظنلا تفلي امم لب « قئاقحلا

 برع بتاكر بظ ةرتفلا هذه ىفف « عبارل نرقلا ىف اهنم لقأ تناكىرحملا

 هس قرشلا دالب لاف غ ةقينع فراممو حجار لقع اذ ناكو « ىدوعنلا همن
 .نع دحاو نأ ىف ةمّيقو ةقداص تامواعم هباتك نمضي نأ عاطتساو « ابيرقت

 .هعورف عيمج ىجعيبطلا خيراتلاو « خيراتلاو ةيفارغجلا

 .ىرحت ىف قيفوتلا نيب عمج دق ريدقلا بتاكلا اذه نأ نم غ خراب نكلو

 ةفئازلا لاوقألا دينفت ىلع ديدشلا هصرح نم مغرلابو « ةظحالملا ةبهومو قدصلا

 .امهقحتست نيذللا ناطلسلا الو رثألا هل نكي ملهتاباتك نإف «دوقياس اهب ىنأ ىتلا

 هاهتعانش مهل رهظأ ىتلا ءاطخألا سفن نولوادتي هدعب نم سانلا رشا دق

 .باثولا نييقرشلا لايخ نأ انفرع اذإ « كلذا شهدن نأ ىغبنيالو . ةيلقعلا



 ىلإ نكد امرثك أ ةقاربا ةفئازلا بئارغلا ىلإ نكرب روصعلا لك ىف ناك

 , © ةيراعلا ةقيقملا

 خيراتلاو ةيفارغملا ةلاح لوح اهاندروأ ىتلا تاظحالملا هذه دعب عيطتسن

 اذه اهادأ ىتلا تامدللا رادقم ةّقشم نود مهفن نأ « نيدلا ديشر رصع ىف

 خيرراتلا ىلع ةلمتشملا ةمخضلا ةحوللا كلت مل مدق نيح «هيرصاعملا فلؤملا

 فلؤملا اذبف .نيملا كلذ ىت- ةفورعملا دالبلا عيج قداصلا فصولاو حيحصلا

 نع ضيعتسي و : ةرينتسملا دقنلا ةساحو « اهلل دحال ىتلا فراعملا ةعس نيب عمجي

 « ةقداص ةياصأ رابخأب ةجاذسلاو لهجلا ةرمث تناكىتلا ةيروطسألا .رابخأل

 ليصحم ىف نوبغرب نيذلا كئاوأ لك فغشب هتءارق ىلع صرح نأ بحي كلذإو

 . ءاطخألاو بئارغلا قيرب ىلع ةقيقملا بهذ نواضفي و « ةقملا فراعلل

 نيدلا ديشر فلؤمى اودجم نألوغملاو سرفلاو برعلاعسو ىف ناكاذإو ٠

 نم ةريبك ةفئاط هنم فرتغن نأ عيطتسن اضيأ اننإف « قئاثولا موقأل اًضايف اعبنم

 ريثكلا قلت نأ عيطتست ةديدع عضاوم هيفف . هاوس ىف اهدجنال ىتلا تامواعملا

 بناج ىلع اهب انتفرعم لازال ىتلا ةيقرشلا دالبلا ضعب مب. رات ىلع ءوضلا نم

 امسالو « لصفملا ةيكرتلا ملا خيرات كلذ ةلثمأ نمو . صقنلا نم ريبكم

 ملا هذه تالجس نم نيدلا ديشر هدمتسا ىذلا « نييروغبإلا » خيرات

 نحنو. هنكح ىف ةالافملا نم للقيل ىدوعسلا ركذ هنأ انرسح ء حضاو انه فارسإلا ١(

 نم ةلاحر مث - قهببلاو ىوريبلاو ىسدقلاو لقوح نبا لاثمأ نم اباتكىدوعسملا مم مارك ذأ

 سرفلاو برعلا نم نيخرؤلا نع الضف اذه . ريبج نباو ةطوطب نباو ورسخ ىسأ لاثمأ
 5 .وه باثملا »



 ,مثأ لعل نكلو . عضاوملا نم ريثك ىف اهيلع ليحي ىتلا تالجسلا كلت « اهسفن
 .ىذلاو «ةيفارتجلا لئاسملا لوح هلكر ودي ىذلا عبارلا ءزجلا وه باتكلا ىفام

 ,حضوي وهو . ةضماخلا طقنلا نم ىصحال ددع لوح انراكفأ ددحت نأ انل لفكي

 .نم اليوط انمز لظتسو .فرأآلا ىتح لازنأل ىتلا تايوعصلا نم اريثكانل

 ىف ناكىتلا ملاقألا نأ ظحالملا نم هنأل كلذو ؛ لملا ةيصعتسملا لك اثملا

 كلت تاذلاب ىع « تامواعملا قدصأ اهنع قتسي تأ نبدلا ديشر قوط

 ةعقرلا ملاقألاب هذه. ىنعأو . قالطإلا ىلع ائيش اهنع فرعن داكنال ىتلا ملاقألا

 ةيقرشلا فارطألا ىتح ةدتمم رزخللا رحب نم أدبت ىتلا نيضرألا نم ةعساشلا

 . نيصلا دودح ىتح ايسآ طسو لك لمشتو ؛ سرافل

 ةيروطاربمإ نم اءزج نوكست نيملا كلذ ىف تناك دالبلا هذه لكف

 مناهج عيمج نم اهبوجيو مهمالو ءاهكحب و « مهتايماح اهلتحت « لونملا نيطالسلا

 ' ةليسولا دمي نأ انفلؤم مدعي لف ؛ ةمئاد ةفصب مهرماوأ نولمحت نيذلا ديربلا لاجر
 ةميقلا تاظقحالملا نم ريثكلا هنصو نمش دقو . هقدصأو فصو قدأ اهفصول

 .نذلا ناكسلا تاداعو « ضرأألا تالغو « ولا ةعيبطو « ندملا مقاوم لوح

 نم مف. نيحناسلا دحأ هباب قرطي مل ىذلا ضرأالا نم ءزمجلا اذه نونطقي

 ىتلا ديربلا تاطحم نك امأ ةفرعم نم اهمنجن نأ ءالثم «اننكم ةلياج ةدئاف

 نم ةيواستم تافاسم ىلع عباتتتو ةيلوخملا ةيروطاربمإلا ىف ةرشتنم تناك

 نأ نكمملا نم حبصأ ذإ ! «كينكي» مويلا ىعدت ىتلا غيلاب ناخ ىتح دادشب

 ( خيراوتلا مماج_- 1 )



 تامولعم ايس لخاد ىلإ لوصولا ةيفيك نع  قيرطلا اذهل هفصو انل مدي

 ؛ايفارشللاو خي راتلا بتك ىف هيلع لوصحلا عيطتسنام لك اهنقث ىف قوفت ةلماك

 ةيقرشلا بتكلا نم هريغ باتك ىأ نادقف نم انتراسخ قوفت نيدلا ديشر

 انيلإ لصت مل ىتلا»

 عماج 1م ل 0 سرفلا نيخرؤملا ىرئام اريثك

 عماج » مسا تحنوأ « انايحأ ©” « مظعأ مماج »وأ "7 6« خيرراوتلا

 . ىرخأ انايحأ 4” « ىديشر خيراوتلا عماج 2 وأ 2

 نم نينس عضب ىف ىهتتي نأ نيدلا ديشرا ىنأت فيك ءرملا لءاستي دق
 باتكلا مظعأ ةايح قارغتساب اريدج ناك هنأ ودبي ىذلا فلؤملا اذه لثم

 نكت مل تادعاسم « انيأر اك« انفلؤل ترفوت دق هنأ مقاولاو . اطاشنو ادج

 *ىداب « اهب حتي ناك ىتلا فراعملا ةعس نع الضف « هريغ صخش ىأل رفوتتلا

 نأ انيأر دقق . دحأ ابف هينادي نأ لق ةلوهمس ةياتكلا هتعاطتساو ؛« ءدب ىذ

 ةطوطخلا ) ىزاولا رديح « هجو 4 'ةقرو «ا* دلجم «ريسلا بيبح «ريمدنوخ )١(
 « ربظ ه49 « رهظ هم ةقرو ( ةيكللا نيلرب ةبتكمب ةيسرافلا

 .هجو ا ةقرو « ” دلجم « ريسلا بيبح (؟)
 رديح « اهريغو رهظ ه؟ هجحو هالو هذحو ؟ ةقرو 2 قباسلا مجرما (*)

 . اهريغو « هجو 547 « رهظ ه 88 ء رهظ هم ةقرو « ىزارلا»

 . رهظ / ةقرو « ” دلي ءريسلا بيبح (4)



 اًده ءازجأ ضعبل ةبسنلاب « رصحني نيدلا ديشر لمع ناك كلذلو ؟ هنطوم

 ةديدعلا تارك ذملا كلت ريرحتلاو زاجيإلاو بيترتلاب لوانتي نأ ىف « باتكلا»

 . ٠. نيثحابلا نم لفحج دوهجل ةرمب تناكى لاو « هذي تحن اهدجو ىتلا

 ةيؤمراتلا قئاثولا ىلإ اح نيدلا ديشر عجر له : لئاق لوقي دق نكلو
 هتمدقم ىف هركذام لك نوكسي نأ نكمي الأ مث ؟ ةيبنجألا بوعشلا كلتل

 ضعبل "ىبس عمجي الإ مقي مل « قذاح لاتحم نم ءارتفا درجم عوضولا اذه نع

 « هئارق ةين نسح لغتسي نأ دارأو « مهتافلؤم ىف هوقباس اهدروأ ىتلا تامواعللا

 ريغ رداصم نم اهاقتسا ةدجلا لك ةديذج تامواعع مءاج هنأ مهل ىصداف

 بتاك رك ذب : ضارتعالا اذه ىلع دحاو باوج الإ ىدنع سيلو ؟ ةفورعم.

 ' اخمراث بتكي نأ دارأ امل ( نيدلا ديشر ) اذه نأ 23 نيدلا ديشرل رصاعم.

 ىمس اهدحأ «وتياجلأ ةيشاح ىف اناك « نيينيص نيملع مدقتسا « ىاطخل

 كلفلاو بطلاب لع ىلع اهالك اناكو . « ماوسكم » رخآلاو « ىجتتتيل »

 دقو . ةفلتخلا مواعلا هذه ىف ثحبت بتك ةدع امبعم ارضحأ دقو ؛ خيراتلاو»

 خيرات لاعت ىتلا بتكلا عيمج نيب نم «اباتك كانه نأ ريزوال ادك أ

 ىذلا باتكلا اذه نأو « ماتلا قدصلاب فرعيو ةريبك ةرهشب عتمتي « ىاطخ

 مهنيب ايف كارتشالاب هفيلأتب ماق دق ليصفت عسوأب مهتايحو كوللا ءامسأ مضي

 نم ( نيهوف ) ىمسي لوألا : نيصصختملا تاماللا نم نوزاتمم ءاملع ةثالث

 هلق اا ص « ىسرافلا صنلا ؛« ىواشيبلا هللا دبع (4):

 ” ( ىاطخ خيرات ) الاد مءاق تطقطتأعو



 اد وهدد

 .ثلاثلاو « ويج نك_ » ةنيدم نم (وجنف ) ىتاثلاو « ويج ناج ىان » ةئيدم

 ,نم قتسملا باتكلا اذه نأب هاربخأو ؛ « نيكوؤال » ةنيدم نم ( نوخييش )

 لكي ةكلمملا .ءاملع عيمج هحيقنتو هتعجارمب ماق دق ةعدقلا ةيخي راتلا رداصلل

 اائيش مضي الو ةقباطلا لك ةيلصألا قئاثولا قباطي هنأ عامجإلاب اوررقو « ةيانع

 .هنأ ررق « ىرخأ ةرم هتمجارمب ءابدألا دحأ ماق نأ دعب و . هتحص ىف اكوكشم

 .باتكلا وه اذه ناك اذإو . دلبلا ىف ةفورعملا ةقيرطلا ىلع ةعابطلاب ريدج

 .هنأي' انامت رعشن اننإف « نيصلا خيرات هرب رح ىف نيدلا ديشر هب دشرتسا ىذلا

 - هنم ريخ ىلإ مجري نأ هقوط ىف نكي مل

 < هباتك ءازجأ نم ءزج لجأ نم ةيانعلا كلت لك لذب دق ناك اذإو

 ف عسو ىأ رخدي م ىرخألا ءازج الل ةبسنلاب هنأ داقتعالا انياع قح دقف

 باول نرخ لع لولا ليم

 ءرلا وهو « نيدلا ديشر باتك نم لوألا ءزجلا نآلا انيدل نأ ىلإ اذه

 .هيف ققح زاتمم باتك هنأب هل دهشن نأ عيطتسنو « لوغلل خيراتب صاخلا

 : ,ىلع هيف روثعلا عيطتسن ىذلا ديحولا باتكلا هنأيو « هب دعوأم لك هقلؤم

 ٠ مهدوهع نعو هئافلخو ناخركج ةايح نع تامولعلا قدصأ

 ةثالثلا ءازجألا له : وهو « هلح بحي لاؤس انهاتل رطخمي نكلو
 ؛ اهبلع روثعلا ىف لمأ نود تعاض دق نيدلا ديشر خيرات لكس ىتلا ىرخألا

 اننأأ مقاولا ؟ قرشلا بتاكم .ىدحإب اهيلع روثعلا ىف لمأت نأ عصي مأ



 - إ!ء١اأ] لس

 نوكنال دق نكلو « لاءوسلا اذه ىلع ابن باوج رادصإ عيطتسنال

 لق ددصلا اذه ىف هلذب نكمي ىذلا ثحبلا نأب داقتعالا ىلإ انلم اذإ نيئطخم

 ذم دوجو امل قبي مل ثالثلا تادلجلا هذه نأو « حاجن ىأي للكيال

 .ليوط نمز.

 نيدلا ديشر دعب اوبتك ندذلا نييقرشلا نيخرؤملا نيب دجأ دك أ 1

 باتكل ةريخألا ثالثلا تاداجملا نم ىأ ىلإ ريشي نم مهبلإ تعجر نيذلاو

 باتكلا اذه نع رك ذ دق ةفياش ىجاح ناك اذإو . « خي راوتلا عماج

 « ةيسرافلاو ةيكرتلاو ةيبرعلا تافلؤلل نع هباتك ىف ”ىشلا ضعب ةيحطس ةظحالم

 ول ذإ . ريدقتت نسحأ ىلع لوغملا خيبراتب صاخلا ءزجلا الإ هنمري مل هنأ ودبيف

 ةدافتسالا ىلع صرحل « عبارلا ءزملا امس الو « ىرخألا ءازجألا فرع هنأ

 ىف اهركذي مل هنكلو : « امن ناهج » مساب فورعملا ىفارغجلا هباتك ىف اهنم

 ىلع دمتعا ىذلا « رد اهب ىداحلا وبأ » نأ اك . ةدحاو ةرم باتكلا اذه

 قلعتي ام لك صاخ هجوب هنع ذخأو 27 داهعالا لك نبدلا ديشر باتك

 دلجلا ىف ةدوجوم ريغ ةدحاو ةلك ركذيال « ةفلتخلا ةيلوغلاو ةيكرتلا لمئبقلاب

 . انيديأ نيب ىذلا

 نكملا نم نكي ل نإو « برعلا قلؤم نعانه ملكتأ تسلؤ
 ايف ىرتس اك « نيدلا ديشر باتك نأ ذإ « ةيسرافلا ةغللاب مهلبجي جاجتحالا

 سس سس سس هس سم ع سطس إي

 ه *  ص [!اذامارع ونقمغهأهوأونع لعك طةاهعو ()



 دة .ولا

 .نكميال امم نكلو . دحاو نآ ىف ةيبرعلاو ةيسرافلاب بتك دق ناك « دعب

 .باتك ىأ ىف خيراوتلا عماج نم ةريخألا ءازجالل ركذ ىأ درب الأ هليلعت

 .ددنوخريف . ةلعلا هذه ىتح مهملإ ةبسنلاب دجوتال نيذلا سرفلا بتك نم

 هنارك ذيام لك ىف باتكلا اذه نع لقنلا نم نارثكي ناذللا ريمدنوخو

 .نيب تناكول « ىرخألا ءازجألا نم ةدافتسالا امهتوفتل نكست مل « لوغلا نع

 .نع اهتمرب تارقف لقن دق دنوخريم نأ اديج فرعأ انأو . ةقيقح امهيديأ

 .ىذلا ريمدنوخ نكلو « ةدحاو ةرم همسأ ركذب لزانتي نأ نود نيدلا ديشر

 'اقلطم لمهم الو ؛ « ريسلا بيبح » ىمسملا هباتك ىف انفلّوم نع لقنيام اريثك

 .ةدافتسالا ىلع رصتقيل نكي مل « هنع ةلوقنلا ردصملا ىلإ تاسبتقملا كلت عاجرإ
 ,نيدلا ديشر مسا ركذي نأ هل دبال ناك لب « طقف لوغملاب قلعتي ال ةبسنلاب هنم
 « هي ةقحلملا ةيفارغجلا فاصوألا ىف ايس الو « هياتك نم ىرخأ عضاوم ىف

 .باتك نع ©" دوعسم نبا ملكستيو . عضاوملا كلت ىف ارثأ هل دجنال انكلو

 هنم لمتسلا نأ خرؤملل نكم ىذلا قيقحلا ردصلا هنأ ررقيف ؛ نيدلا ديشر

 همسا ركذيال هنكلو « ةفلتخلا ناخزيكتج ةرسأ عورف لوح ةقيقدلا تامواعلا

 .فرعي نكي ل هنأ ىلع لدي امم « ةدحاو ةرم هخيرات نم ىرخألا ءازجألا ىف

 رمأ امل اريخأو . 6« خيراوتلا عماج » نم ةريخألا ةثالثلا ءازجألا نع ائيش

 .ةباتكب لوهجع بتاك ماق ء "”نيدلا ديشر خيرات لاك إب كنلروميت نب هاشبنر
 ,الهائئءمو أ ةاءاعوأأ5 085 اهنم تاراتخعو تاطوطخلا ىلع تاقيلعت )١(

 ."مه ص( ؟ دلع« |"ك[ةصاندعمأاك

 . رهظ ههم ةقرو ءآ "4 مقر ةيبرعلا ةطوطخلا (؟)



 كلا 1١ وس

 - ديعس ىلأو وتياملأ نيناطلسلا ةايح نمضتيو « انيديأ ثحت لازال هل قحلم

 ةباتك ثبعلا نم ناكل «دهعلا اذه ىف هلاكب ادوجوم انفلؤم باتك ناكواذ

 مويب امون خيراتلا اذه بتك دق ناك دلا ديشر نأ ذإ «وتياجلأ ةايمل خيران

 اذه دعب شاع دق ناك املو ؛ هباتك نم ىناثلا رلجلا هنعشو ليصفت لكبو

 .نم ءزجلا اذه حيقنتب هل حمسام تقولا نم هيدل ناك دقق « ام انمز ناطلسلا

 . اياهم احيقنت هباتك

 دقل ؟ خيراوتلا عماج نم ةريخألا ءازجألا تفتخا ةرتف ىأ ىف نكلو

 ةيحاضلا بلسلاو بهنلا ىلإ تدلسأ « نيدلا ديشر تام امل هنأ قبس امف انركذ

 سن نأ لعن نحنو « همسا اهيلع قلطأو زيربت ةنيدم ىف اهئانبي رمأ دق ناكىتل
 . :ركملا نف . ةيحاضلا هذه ةسردم ىف ةعدوم تناك ةيلصألا باتكلا اذه

 .ببسب امإ « ةبسانلا هذه ىف تكله دق تاطوطخلا كلت نوكت نأ نذإ

 ٠ .بلسلا لامعأ بحصت ىتلا ىغوفلا ببسب امإو « هنم ماقتنالا ىف هئادعأ ناعمإ

 ااغلبم فقوأ دق « دعب ايف ىرنس اك« خرؤملا اذه ناك ى رخأ ةهج نمو . ةداع

 ةيراقعلا تنايعألا ناك املو « ماع لك هتافلؤم نم ةخسن جارخإ لجأ نم ايخض

 كالمأ ىلإ تمض دق ةسردملا ىلع قافنإلا ىلع اباخد نيدلا ديشر سبح ىتلا

 اذه ؟ بتكلا خسن رذعنو « فقاولا ةدارإ ذيفنت نع فك دتف « ناطلسلا

 . اهب همعو هيبأأ علو بادألاب املوم نكي ملوتياجلأ فلخ ىذلا ديعس ابأ نأ ىلإ

 توم دعب ةيلخادلا بورحلا اهتقزم دق سراف ىف ةيلوغملا ةيروطاربمإلا نأ اك



 تا ء عم

 ىلإ هاجتالل ةيتاوم فورظلا هذه نكست لو . بارما اهبلإ ترجو « ديعس ىبأ:
 غراب ؛نيدلا ديشر نأ مم نحن ًاريخأو . ةيفارغجلاو خي راتلا ىف ثوح ءارجإ

 رادصتساب اوعنقي مل نيذلا هئادعأ دقحلا ةيحض تام دق « ةتامدخو ةلئاضف نم

 هتعم# ىلإ ءىست ىتلا تاماهنالا طحأب هعصو ىلع اونأد لب « توملاب هيلع محلا

 فسأ نأ نم مغرلبو . مهنم نيماسما امس الو « ًاعيمج ةيروطاربمإلا اياعر ىدل

 ىتلا ةئيسلا راكفألا نإف « ريزولا ةءارب رابظإل ايفاك ناك دعب ايف لهاعلا

 بعصي ةقيمع اروذج امل تذختا دق تناك« هنع سانلا ناهذأ ىف ترقو

 مهترظن نيدلا ديشر ىلإ نورظني سائلا حبصأو « ةعقاولا تعقو دفق . اهعازتنا

 بتك نأب سدحت نأ اننكمي لاملا هذه ىفو ؛ بكن هنأل « نيمرجلا ىلإ

 « اهب طاحأ ىذلا بّيرلا نأو « اهفلؤمب تلح ىتلا ةنعللا اهتلمث دق نيدلا ديشر

 . ماتلا اهعايض ببس نأ ثباي مل

 اهتضراعم نكمملا نف كلذ عمو « ةهبجو ججح اهلك هذه نأ كشال

 ةيخم راتلا بتكلا نأي داقتعالا ىلع انلمحتو ةهاهجو اهنع لقت ال ىرخأ ججح

 « دعب ايف ىرتس اك بتاكلا اذه نإف . دبألا ىلإ دقفت مل انفلؤم اهكرت ىتلا

 ةيخم راتلا هبتك نم سن ماع لك ىف سنت نأي ةحب رص ةقيثو ىف ىصوأ دق ناك

 اذه ريغل اهمادختسا مرح ةمخض اسوبح رمألا اذه ىلع سبحو « ةينيدلاو

 هنأوع تاونس ىلامت ةيفقولا هذه دعب شاع دق نيدلا ديشر نأ من نحو . هجولا

 نأ اننكميو « ةيروطاربمإلا ىف لوألا بصنلا ةرتفلا هذه ىف لغشي ناك



 د ؤءهادل

 نذإو « ةقد لكب ذفتت ةرتفلا كلت لاوط تناك هرمأ وأ نأ نم دك أن

 «هخعيرات نر ةحيم ةديدع خسن هتوم تقو ىف دجو دق نوكي نأ دبالف

 « اهب اوماق دق صاوخللا ضعب نوكي نأ دبال ىتلا ىرخألا خسنلا نعالشف

 ثايغ نأ فرعن « ىرخأ ةهج نمو . ريزولا ىلإ ابرقت امإو معلا ىف ةبغر امإ

 مل هنأ ىف كشالو « لبق نم هوبأ هلغش ىذلا عيفرلا بصنملا لغش دق نيدلا

 هتافلؤمب ةفرعملا رشن ىهو« لياجلا لجرلا كلذ اهربظأ ىتلا تابغرلا ذيفنت لمهم

 نيذلا باتكلا تمص ربتسال اذلو . ةرسأالل اريبك افرش ربتعت تلا ةيبدألا

 فيلأتب موقي نأدارأ انيح ةفيلخ ىجاح نأ مقاولاو « اعطاق اليلد مركذ مدقت

 اهدجو ىتلا بتكلا ىلع الإ علطي نأ مطتسي ل ةيخيراتلا بتكلا نع هباتك

 | . نيللا كلذ ىف ةينيطنطسقلا ىف

 برحلاو ريرملا فالخللا ناك هباتك انفلؤم هيف بتك ىذلا تقولا ىف

 اذإو « سراف ىف نييلوغلا ءارمألاو كيلالا رسم نيطالس نيب نادوسي ناوعلا

 مياقألا هذهنيب امات اعاطقنا لاصتالا عاطقنا ىلإ تدأ دق لاخلا هذه نكت م

 ىلإ تدأ لقألا ىلع اهنإف « ىرخأ ةهج نم ماشلاو رصم نيبو ؛ ةهج نم
 نأ اننكمي مث نمو . ليوط نمزب اهدعبو ةرتفلا هذه لاوط هتردنو هفاعضإ

 ىف ةماعلا بتاكنلل ةصصخلا تاطوطخلا لاسرإ .نوكي نأ ةلوهسب كردن

 . ةرتفلا هذه ىفليوط دمأل لجأوأ فقوت دق كيال ةم روطاربمإ

 ىذلا نيدلا ديشر خيرات ليذ بحاصو ريمدنوو دنوخريم ناك اذإو



 مدل واد

 خم.راوتلا عماج نمتريخألاءازجألا ىلع اوعلطي ل « ةاره ةنيدم ىف هباتكب تك

 كلت ىف ةدوجوم نكست مل بتكلا هذه نأ « دقتعأ امف « كلذ ىنعم سيلف

 'اريثك اومتب لف « ىرخأ قئاثو نيخرؤلا ءالؤه ىدل ناكأمي ر ذإ « ةعصاعلا

 .« دجاسلا دحأ وأ سرادمللا ىدحإ بارت ىف ةنوفدما بتكلا ضعب جارختساب

 . ,مهظح ناك نيذلا مزراوخ نيطالس ناك اذإ هنأب داقتعالا ىف ارسع دحن ال دقو

 لومغلا خيرات ةماعلا مهبتاكم اوعدوأ دق ؛ مومعلا هجرو ىلع اليلق يلعتلا نم

 تادلجم ةيقبهيلإ اوفيضي نآاولمهأ مهنإف « مهبلإ ةبسنلاب ةينطو ةقيثو ربتعي ىذلا
 ,خرؤلا نأ مقاولاو . ةبيرق ةلصب لوغلا خيرات ىلإ تمنال اهنأل « باتكلا

 نم رثك أ رك ذ دق رشع عباسلا نرقلا ىف بتك ىذلا ىزارلا رديح ىسرافلا

 :امب « ؟'' لوغلا نع ةديعب ثداوح ددصب « خي راوتلا عماج » باتك ةرم

 .ةيابنلا ىفو : روك ذملا باتكلا نم تادلجم مضب هدي تحن ناك هنأ ىلع لدي

 ررحم باتك انتزوح ىف دجو» هنأ ذإ « ددصلا اذه ىف اعطاق اليلد انيدل دحين

 ىهتيو ةقيلللا رجف نم أدبي ماع خيرات ىلع ىوتحي لوهجم فلؤمل ةيسرافلاب

 ' دبع ىف ةرحملا نم 888 ةنس هبتك ىذلا هفلؤم انربخي و . "9 دمحم ىنلاب

 ءايبن الل ماع خيرات ةباتك هنم بلط دق ناك ناطلسلا اذه نأب 3من هاش

 ,شيعي ىلا ةرتفلا ىتح مذا قلخ ذنم بوعشلا فلتخمو نيطالسلاو كوللاو

 . رهظ 788 « رهظ 545 ةقرو « نيلربب ةيكلملا ةبتكملا ةطوطخم )١1(
 . 7١ مقر « لانيسرألا ةبتكم ةيسراف ةطوطخم (؟)

 . هجو “ ةقرو « قباسلا مجرملا (؟)



 مس ؤ ملا

 . سابتقالا ىلع لبقأ دقق « ناطلسلا رمأ ةعاطإ ىلع اصيرح ناكالو . 2” ابق

 كلذ ىلع ءانب و » :"'”لوقيف « ريدقت ىمسأ تزاح ىتلا ةيخي راتلا بتكلا نم

 .هلوأ عاض ىذلا نيدلا ديشر باتك لك أ نأب هرمأ مظعما ىالوم ىلإ ردصأ

 نم لوألا فصنلا لمشي نأ مضاوت لكب هيلع تضرعو ريمألا ىلإ تمدقتف

 دقو . ةيدمحلا ةلاسرلا ةبادبب ىهشتو ملاعلا قلخ ذنم أديت ىتلا ةرتفلا ىلاتك

 . باتكو نيدلاديشرباتكل ةقيمعلا ةءارقلا ىلع باتكلا اذه ةباتك ىف تدمتعا

 لصف نسحتسي كلذلو «ىرخألا ةيخم راتلا بتكلا ضعب و ىربطلل لماكلا

 ناطلسلا باجأ دقو .ريمألا بتك ةعومح ىف هعضوو هنم لوألا ءزجلا اذه

 ' اروف عدوأو باتكلا عبر لمشي ىذلا لوألا ءزجلا خسن دف اذإو . ىحرتقم

 . « ناطلسلا ةيتكم

 ىرجملا .مساتلأ نرقلا فصتنم ىف دجوب ناك هنأ ةصقلا هذه نم ىرنف

 ةيروطاربمإ ةعصاع ةارهةبتكم ىف ةيخيراتلا نيدلاديشر تافلؤم نم ةلماك ةخسن

 نكلو ءاضرع ىنتخا دق باتكلا اذه نم لوألا ءزملا نأو «روميت نبا

 عاطتسا رك ذلا قياس فلؤلا نأ ذإ ءاثيدح نادتفلا اذه نوكي نأ ودبي .

 . نأ « لاح ةيأ ىلع « بيرغلا نعودبي هنأ ريغ . هتصالخ- سبتقيو هأرقي نأ

 ادوهج هفلؤم فلكو لاكلاو ةناكلا نم ةجردلا هذه غلب باتك نولي

 ةميقال تافلؤم نيب ارومغم نورق ةسخ لاوط لظ دق « ىصحال الامو اتقوو

 )١( روظ ه ء هجو 4 ةقرو « قباسلا مجرما .

 رهظ ه ةقرو ء قباسلا مجرما (؟) - 1



 535 1 ره

 رظن تفلي نأ نود « نورقلا هذه لاوط هقحتتسيال نايسن اياوز ىف اذوبنم « ال
 . اذبحايو . درفلا زنكلا اذه نم ةدافتسالا دح ىصقأ ىلإ مهمهي نيذلا ءاماعلا:

 ىلع روثملا ةيغب ةيدج ثوحب ءارجإو « سرفلا دالب بوحي فقثم حئأس ماقولا
 . ةيخيراتلا نيدلا ديشر تافلؤم نةوكنت ىتلا تاراجلا ةعومت

 سراف نم ملوكلام روجاملا اهرضحأ ىتلا تاطوطخلا نيب تدجو دقو

 . « ميدق خيراوتلا عماج » هناونع اباتك "7 مايلو ترو ةيلك ىلإ اهمدقو.

 مطتسأ ملام اذه ؟ نيدلا ديشر فلؤم نم ءزج باتكلا اذه لهف»

 . هنم قّحتلا'

 اهترتشا ىتلا شتر رتسملا هل روفغلا تاطوطخم نيب دجوي هنأ تملء دقو

 ىف لوغلا ميرراب نم ةخسن « ىلاطيربلا فحتملا اهتعدوأو ةيناطيربلا ةموكسملا

 نم هب سأبال اء « باتكلا اذه بناج ىلإ « ىوتحي هنأ ودبي مخض داجم

 . ماعلا نيدلا ديشر خيران

 «عايضلانم اجي ىذلا وه هدحو لوألا ءزجلا نأ نآلا ىتح فرعن انك اذإ و

 باسنأ ىلع ىوتحي دلجلا اذه نإف « كلذ نم شهدن نأ انل ىنبنبال هنإف.

 نأ « ةلوهبسب « كردن نأ اننكمي مث نمو « مهي رادو نييلوغلا ءارمألا عيمج

 ظافتحالا ىلع امبعسو ىفام لك المع دق ديعس وأو وتيالأ ناناطاسلا نوكي

 قمع اموعاماتبع تدهامودع هآ طع 0ءءماقأ انطعومب هل 0١

 . ١46 ص« اطع [زممم ذناذهم !كريدورعب طرب عطب 55و



 د إ!و#ال

 .لامعأ فلخلا ىلإ لقنت نأ عيطتست ىتلا ةحيحصلا ةقيثولا هرابتعاب « هرشنو هب

 نورخديال نيذلا ةيشاحلا لاجر نأ نلظلا بلغأو . امهفالسأ اهب ماق ىتلا ةلوطبلا

 .باتكب مهباجمإ راهظإ ىف نوقباستي اوناك ؛ ناطلسلا ىضريام لك لمح ىف اعنبو
 .ىلإ « نظلا بلغأ ىف « مهعفدي اذه ناكو ؛ نطولا دجم دلخي نأب ريدج ديدج

 ناو « هبسقت نيدلا ديشر ةايح ىف هن رشن ىلع لعام « هخسن ىف ىفاعتل
 . ايروأ ىلإ لقتتاو لب « اذه انموي ىتح ءزجلا كلذ قب

 «ازجوم « لوغماخي رات بناج ىلإ ء انيدل نأب ديك ألا عيطتسأ ىنكلو

 .ىلاثلا داجللا نم ةعطق هلعجو نيصلا نع نبدلا ديشر هبتك امج « لقألا ىلع

 .هيردنأ هرشنو ةيسرافلاب بتك ريغص باتك كانهف . خيراوتلا عماج باتكل

 : ( ىاطخ خيرات ) !لاو؛هءلده (0دادتعم ناونعب  مصل:غ !انااعءرلم

 ,ىخيراتلا زجوملا نم نماثلا ءزجلا نوكي خيراتلا اذه نأ مجرتلاررقيو

 .لوقلا اذه نكلو ."'”ىواضيبلا هللا ديع هفلأ ىذلا « خي راوتلا ماظن » ىمسملا

 «صيحم نود « هميلست ببسب رام هيف مقو دقو ؛ اقلطم ةحصلا نم هل ساسأ ال

 :ةئس ىف فلأ « ىاطخ خيرات » نأ مقاولاف . ةخسنلا خسان هلاق لوفي

 .-1185/ةهه ةنس ىف تام دق ىواضيبلا ناكالو « ؟© 14- قيل

 ةةبسن نكميال هنإف ءرخآ لوق ىف "” ءدس_١؟5/ج+ ةنس ىفوأ ١؟4/

 .. ١ س مملغ اكنااععب مصصسصعمتمالم ةامطمطعقءوو (

 مال , 9ه .ء 986 7 ص « ىسرافلا صنلا « اطخلا خيرات (1)

 .هجو 47 ةقرو « ؟« دلجم « ريسلا بيبح (؟)
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 هل نيدن ىذلا خنرؤملا نأ ىرن ىرخلأ ةهج- نمو . لاح ةيأب هيلإ باتكلا اذه .

 نأ ىلإ ريشي « ةدحاو ةنسب نيدلا ديشر توم دعب هيتك ىذلاو « خيرراتلا اذهم

 . نيصلا خيرات نع ةحيم ليصافتب ىنأ ىذلا ديحولا فلؤملا وه نيدلا ديشر

 اذه « هباتك ىف هعدوأام لك هنع ذخأ دق بتاكلا اذه نأ نذإ حضاولا نف ٠

 نيدلا ديشر نع هذخأام رادقم فرعن نأ عيطتسن اننأ ىلإ .

 ةرواجلا ميلاقألاو ىاطخخ فصو اهيف ةعطق نيصلا خي رات سأر ىلع كانه

 ؛ 90 ىلي ايف اههجرتنسو اهل

 .تاغللا فالتخاب اهؤامسأ فلتخت ةريبك كلامم ةدع نم ىاطخ نوكتت »

 ©"”«ىوقنوخوشتجناج» ةينيصلا ةغللاب همس كواملل ارقم اهئاد ناك ذلا ملقإلا

 هيلع قلطن نحتو 6 نيشن » مساب دونحلاو « توقواج » مساب نويلوغلا هفرعيو

 ةكلمم دجوت ءاليلق بونجلا ىلإ « مبلقإلا اذه قرش ىو. « اطمن » مسا

 دونملاو نك سايكتم » لوغللو « 6 ىنم » دالبلا لهأ اهيمسي ىرخأ

 )١( م ص , اطخلا خبرات ١١

 - عوبطلا صنلا ىف مك « ىوق نوخ » نم الدي « ىوق نوشت » ًأرقأ نأ ىف ددرتأ مل (؟)

 ىذلا « ( طسولا ةكلمم ىأ ) « « ىوك نوسشت » مسالا مامأ انه انثأ دقتعأ ىنأ عقاولاو

 ىلع اهلك ةرابعلا رقت نأ انتكمو . اذه انموي ىتح مثدالب ىلع هنوقلطي نوينيصلا لازيال

 ملقإل ايسأ « ىزئاج » ةملك لمعتستو . « ىوق نوشتو ىزااج » وحنلا اذه

 . « ىس ناش »

 نيدلا ديشر خيرات ىف ةيونملا نيصلا ىلع لوغملا هقلطي ىذلا مسالا دربام اريثك (©)

 504 5غ /؟45+ 1:92 1841 -1١8 ربظاه٠٠ امك ماه ةقرو٠

 تح هئاجه ةفرعم ريسلا نم ناك كلذلو « امتاد ماجعإلا طقت نود دري هنكلو . ( ؟هه٠



 ب111

 , ( نيجام ) « نيشتم » اهيمسي مهريغو « ىربكلا نيشت ىأ « 6 نيجاهام >

 نيدلا ديشر ريزولا ىوريو . نيج ةكلمم لاثمأ ةرشع ةكسلملا هذه غلبتر

 ايونس اجارخ ناطلسلل مفدت نيجام ةكلمم نأ « تاس جتشت دالوب » نع

 ل اهتعساعىمستو . « مرد فلأ فال ةعسن » ناموط ةئاعست هردن

 انكلو « شايكتت »( 4 ةقرو 4 ج ) دنوخريم خيرات نم ةرقف فأرقيو . قيفملا ح

 رقت اهغنف ( 4٠0/ ص ١4 مقر ةيسراف ةطوطخم ) بولقلا ةحزن ىف ىنيقملا حرلا دجن
 فارق انأ مقاولاو . « شايكتت » لوغلا ىدل ىسست نيشنملا دالب : تاياكلا هذه

 ططلا|ممع |ع 88| لب ىل بليف كلما ىلإ « وتالأ » ناطلسلا هلسرأ ىذلا باطملا

 ( نيملا دالب ىأ ) لةمهواكةوواد» ناطعوو» راسغ نوسايككتت : ةرايعلا هذه
 ٠36 ص 8طئاواوزوعط - اعلالوعطع ىلوقطوع , ذعطمزتل4 : تدمث رلناو
 ومان ءاراع باعك ىف لمعتست ا!3مواوندل دايكتت ةماك دجت ًاريخأو
 . نيينيصلا ىلع ةلالدال ؟١١ س ء لع ةوأ - !!هموماعم

 .كلتل نيقريشلا نيبقارغجلاو نيخرؤملا فصو ىلي ايف درون نأ نسحتسي هنأ دقتعأ )١(

 ةرضاح ىازتخ : ( ربط ١6 ةقروو ءهجو !١ ةقرو ) فاصو خيرات ىنف . ةنيدلا

 ةعبرأ اهطيم غلبي قح الوط دتكو ء تاومسلا اهضرع ةئج اهنأك ودبت : نيصلا دالب
 ةديشم رئامعو لزانم اهبو « راجحألاو رجآلاب فوصر. اهحلمسو « اًخسرف نيرشعو.
 ؟ تاماي ثالت ةنيدلا فرط نيب ميقأ دقو . عون لك نم ةليبلا ربواصتلاب ةفرخزمو بشحلاب

 ىنبم نبتسو ةعبرأ ىلع ىوتحيو « خسارف ةئالث هلوط غلبي اهعراوش مظعأ نإ لاقيو
 نشثلاب ةئاعبس اهيف حلملا ةبيرض لصاح غلبيو . ةيواستم دمع ىلع ةماقمو ةسدنهلا ةاك اشتم

 نيذلا صاخشألا نم مخض ددع اهبقو . دحاولا مويلا ف « قرولا نم ةلمع » واح

 نأ اننكميو « ةغابصلاب نولفتشي نم افلأ نوثألثو نانثا مهنم دع دقف « فرحلا نوسراع

 ناكسلا نم مهلثمو ؛« ىدنج فلأ ةئايعبس كانهو . ىرخألا تاعانصلا لهأ كلذ ىلع سيق
 ةئاعبس « كاذ نع الضف « ةئيدملا مغتو . ناويدلا تالجسو دادعتلا بتاكم ىف نيلجسلا
 نابهرلاو « ممل ناعم ال نيذلا نيدلا لاجر نم ددع اهم لك ىف ميقيو « نوصملا هبشت دبع

 نيذلا ناثوألا دابعو مدخلاو سارحلاو لاعلا نم مج ددع كلذكو « محل نيدال نيذلا

 . ميعاتأو مثرسأ مهبحصت

 كانهو . بئارضلاو سوكلا ةيابجل نوعضخي الو دادعتلا ف نولخديال سانلا ءالؤع لكو
 تح اههجو ىنمم سيعلا داكت الو . ةبقارمالو ةئيدلا ةسارلل نوصصحم دونجلا نم اهل نوعبرلا
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 , رارشألا أدبيو « جانسلا نولب عانقي هسأر ليللا رتسيو « برنملا ف ناوويقلا ةنيدم فلخ ب

 ءايحألا ىف لزانملا لخادم ىلع مهنك امأ دنجلا ذختي قح « ةفوقحملا ملابح صوصللا زهجيو

 الو ةديدشلا ةسارحلا نوسراعو « نيدايلاو قاوسألاو قرطلا ذفانم قو « ةفاتلا

 ةئاملث ةنيدلا لخاد ىف ىريو . ةدحاو ةظمل ءادوسلا مهنوفج ضمغت نأب مهسفتأل نوحمسي

 رجب نم جرخمو « ةلجد رهن نع اعاستا لقتال ىتلا تاونفلا ىلع ةماقم ارسج نوتسو
 ريسأ عون لك ن٠ قراوزو نفس « نيديدعلا ناكسلا ةحار لجأ نم « كاتهو . نيصلا

 كلذ ءرما ليختي نأ ريسيلا نمو . دعلا هلب « اهب طيح نأ لايخال نكمي الو « ءالا قوف

 ةراجتال كلذ ناك أ ءاوس ء ةكلمللا هذه ىلع ايموي نودفي نيذلا ءايرغلا نم مخضلا ددعلا

 5 « ىرخأأ رومأل م“

 ىاستخ » : ( 85١/ ص « ١89 مقر ةيسراف ةطوطخم ) بولقلا ةهزن فلؤم لوقيو

 مظعأ ةئيدم هلك ملاعلا ف دجويال هنإف « ةلاحرلا شعب هلوقيام حص نإو ؟ نيصلا دالب ةمصاع

 ةريحب اهلخاد ىو . ةيقرسلا راطقألا ندم ربك 3 اهنأ ىلع نوففتي ميجلا نكلو « اهنم

 «راح ةنيدلا هذه وجو . بناج لك نم لزانملا اهي طيحمو « خسارف ةعس اهلي غلبي

 ةردنلاو ولغلا نف « اهيف حلبلا امأ . ركسلا بصقو زرألا ىف ةيسيئرلا اهتالصاح رصحنتو

 ىهف « ةداع ءانغلا ف لمعتست ىلا تاناويحلا امأو . ركسلا نم هفعض هنم نملا ىواسي تيمي

 ددع غلبي ثيحي ةرثكلا نم اهناكسو . نْملا ىلاف ردان اهيق نأضلا مملو ؟ رقبلاو كمسلا

 ناكسلا ءالؤه ملعمو . فالآ ةرششع ىلإ لصي دقو « فال[ ةعشب اهيف ءارفخلاو سارملا

 . « اددع لقأ اوناك نإو مهنم ىوقأ نيدسملا نكل « نيننثولا نم
 (هجو 4ه ةقرو « هم8# مقر ةيبرع ةطوطح ) راصبألا كلاس بحاص لوقيو

 . رحبلاب ىناثلاو ريلاب امدحأ : ناقيرط ىاسنُخو قلاب ناخ نيب لصوي » : ( هانعمام )
 دحاو موي ةريسم الوط ىاسنخ ةنيدم' دتعو . اموب نيعيرأ ف نيقيرطلا نم لك مطقيو

 ابعراوشو . اهيفرط ني لصي عراش ايطسو ىف اهقشيو . موب. فصن ةريسم اضرعو « هرسأب
 حاولأ نم ةديشم ىهو « قياوط ةسح نم اهلزانم نوكستو « اهلك ةفوصرم اهنيدايمو

 . غلاب فشقتب نوشيعيو « رابآلا هايم اهلهأ برعيو . . ريماسملاب اهنيب ايف تعيث ىلا بشحلا

 زدألا هيلإ نوفيضبو « جاجدلاو زوإلاو سوماملا مل نم ىسيئرلا مثواذنغ نوكميو

 ,سقطب هبشلا ديدش ةئيدللا هذه سقطو . نامرلا نم الياقو نوميااو ركسلا بصقو زولاو
 نأضلا اهيلإ لمحيو . نُملا ةطسوتم اهيف ملسلاو . ءاوحلا ةبوطرو ةرارحلا ثيح نم رصم

 ءاريكلا ىدل الإ ىرت الو « ةردان اهبف ليخلاو ؛ ةريغص تايئكب نكلو « حمقلاو

 بامجإلا عضوم حبصأ « لج اهيف رهظ نأ قفتا اذإو , طق لاج اهيف سيلو . ءاسؤرلاو
 اهنع هاورام نيبو مالكلا اذه نيب هيشلا هوجو نم ريثكلا دج نأ اننكميو . « ماعلا

 ةقرو « ؟ دلع ( ["ةمانوأو !لةالأوةأأودأ ءكازبأ3ووأ ) ىف ء « راوي وكرام »
 -- . ( اهيلي امو ؛ه
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 اًطزانمو. "7تاماي ثالث ةنيدملا ىفو .0"2اغخيسرف رشع دحأ اهروسرطق لبي و

 «ىلوألاةجردلا نم « ةريبك دجاسمة ثالث ىاسنخس ىقو . تاقبطشالث نا

 مهضعل نوفر عيال هلحجي |دح اهيف ناكسلا ددعغلبيو . نياسملاب ةعججلاءوي "لمت

 ««ويل ىاد» نويئيصلاب يمسي ةكلمم دجوت «ىاطخ» ىلبر غبوتج و . اضعب

 .« راهدنق 3 نحن اهيمسنو ؛رهدنق « دونملاو ل « ©0«جنج اراق 2 نويلوتلاو

 ةطوطخم ) (ىدو5هإ/ ىاسك اهيمسي ىلا ةنيدما هذه نع 00!عرلع كيردوأ مكعيودح

 [لذو؛مامع « مظعألا راعتلا نامل بيجعلا خيراتلا « ج 7. مثر ةيسارف

 15؟ , هجو 5١ ةقرو معمبعأأ|عددع لكن وءومل ءطهم لع | ةراقمل

 . افلأ نيبرأ ىأ « نيملسلا نم تاناموط ةعبرأ ةنيدملا هذه ىف نإ لوقيف « ( رهظ

 ناوخإلا دي ىلغ ةيحيبملا قنتعا ةنيدلا هذه ناكس نم اصخش نأ عجرلا سفن ركذيو
 ىدلا باتكلا ىرن نأ ددصلا اذه ىف ًاشيأ اننكم ؟و . !مع,ع5 !"1معنو راتصلا

 انزع !' عاما عغ كد وهسسعمعمعمأ لب و2ةثم0 هوم لع هئاونع

 ٠ ( روظ م١ ةقرو مجرما سفن ) (و1طهزب

 رعش دقو .« تسكنسرف هدرواين رواي ىنعي نآ ءدرلطق هد : ع وبطلا صنلا ف )١(

 "اع مممهاأؤ معععم 5885850 أ5 م31 : هجرتو هيف ًاطتدوج وب « رامهيردنأ

 . تسكتسرف 'هدزاي ورأب ىنعي نآراق هك ه : بتك دق بتاكلا نأ ضارتفا اننكمو

 : ةرابع ىف نأب فرتعأ ىنإف كلذ عمو . جرت ىف هيلع تبمتعا ىذلا ىنتلا وه اذهو ه

 ىني نآ ةريمب هك» : أرق نأ اضيأ اننكمو « تايوعصلا شعب 4 وراب ىنعي نآ رطق »

 ٠ 6 خسارف ةرشع اهتريك ضرع ىلا م ىأ « تسكنسرف هدرو انهم روان

 ٠ عوبطلا صنلا ىف ىتلا « ماي » نم الدب « ماي » أرقأ نأ ىف ددرتأ مل (0)

 مه ةقرو ؟ دلم جم ., 83 مالوأوب الة:1وقأنهمأ ولوب وكرام ةلحر ىف 62

 رظنا ) ©« ثاحاراك » وأ « تاك ارك ود ىمسي ملقإ ركذي < ( هحجوو رهظ

 هتمصاع نإ لوقيو 2( ٠٠١ ءوو دوال ص 0ع عوأممأطند هءاعماماأ طبو

 تانيا رومتينك همكحيو نيصلا لوغم ناطلسل اعضاخ ملقإلا اذه ناكو .|3تأ ىغتاي ىمست

 ( خيراوتلا عماج - ه )
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 .نم هناكس اهدحأ نيمسق ىلإ مسقني و 4 تبتلاو دنحلا نوب ملقإلا اذه عقيو

 ريخألا مسقلا اذهو . ءاضيبلا ةرشبلا ىوذ نم هناكسرخألاو ءادوسلا ةرشبلاىوذ

 ةيودب ابوعشىاطخلا لام قدجنو .(ضييأ < جنج) جنج ناجاشن ةيلوغلابىمسي

 ««ىاناخاراق» مسا نويلوغلا اهبلع قلطيو ( ناتيخ ) ناديخ نوينيصلا اهيمسي

 رباغلا نامزلا ىف ثدح دقو . ناتسلوغلا ىراح متلقي هنونكسي ىذلا يلقإلاو

 ىلع ىلوتساو « ةروثلا لع « يآ شتلوواخ همساو « ودبلا ءالؤه دحأ عفر نأ

 « هدعب نم شرعلا هتيرذ تثراوتو ؛ « كلم » بقل هسفن ىلع علخو ؛ ىاطخلا

 « بعشلا اذه هرم برقلاب « كانهو . ىاطحللا نواتحي ةديددع نينس اواظو

 هنومسي ممألا نم مجريغو لوغملا نكسلو « « ىشنون » نوينيصلا هيمسي رخآ بعش
 «««يادوقاين ههمسا ةمألادذهنم درف ماق نأ ةرم ثاذ ثدح دقو . «هشتروشن»

 ,نب ردحنملا كوللا ىرم شرعلا عزتذاو ةحلسم ةروثب « « يك ىاد» هبقلو

 * 4 <ةقرو | ”4مقر ةيسراف ةطوطخم ) نيدلا ديشر نم فرعن نحنو . ناطلسلا اذهتح

 « «جنجهرق» ميلقإ م « ىجاقوهىمسيو « هئانبأ دحأ ل ودق ناكىاليبوق نأ (هجوو رهظ
 هقلطي ىذلا !3عأ ىعئاي مسا نأ 5 . روميتنسإ هنبا هناكم ىلوت ريخألا اذه تامهاملو '

 .سن ىف هدجت ىلا « ىعتاي » مسا طبضلاب لباقي ملقإلا اذه ةيصاع ىلع قدنبلا عئاسلا
 مه ةقرو « ؟ دل « !3ممانؤأ5 ) واويوكرام هيلعقلطي ىنلا يلقإلا امأ . نيدلا ديشو
 صن ىف هيلع قلطي ىذلا هسفن وه هنأ دقتعأف « (3:ةعهقم نازاراك» مسا (هحو

 ةقرو ء سماخلا ءزللا ) دئوخريم ىف دريو . « ككناج كنشت » مسا ىسرافلا خرؤلا
 « ريعدول » ىمسملا ىلوغلا باتكلا ىف أرقتو 5 « كناشتارق » ىمسي ميلقإ رك ذ ( 1

 كوممصأنصوعم , طوااذو سالب ) « ككناج ه ةيالو مضخلأ تاخ الييوخ نأ
 .(ا5١ صيد ذلع «, للوامراوعطعم القعطعءاطاعم



 ساه -

 « « هدوك أ » ساب لوغلا ىدل لجرلا اذه فرعيو .©06 ىاطخ هرق » ن

 لقو « ناخزيكنج دبع ىف شرعلا ىلع ناك ىذلا «'ناخ ناكلأ » هسفن وهب

 ككنجارق ملقإ و « ىاطحلا » نيب دجوتو . « ىاطقأ » شويج هيلع تضف
 ملاقألا هذه قتلا ناكس نأ طحالب و كلام اوك الكي ىرخأ ملاقأ ةدع

 .« لك ألا ءانثأ هنوملخم و ؛بحذلا نم ءاطغب مهنانسأ اوطغي نأ » مهتداع نم

 . لوهلا فاؤلا هصقيام وه اذه

 لوقيف. نيدلاديشر خي راتنع ةلوقنم ةلباقلل تارقفلادرون نأ انب ردجمنآلاو

 , 2926توقواج» :وه ماع ساب لوثلا ىدل ف رعتىاطملا دالبنإ» : فلؤلا اذه

 .نإو « ىراجلا لاعتسالل ةرياسم حتتلاب« ىاطخم »وأ « ىاعخ » ةباتك ىلع تبأد )١(
 هبوعشب ةايسلا بوعشلا مسا نم قئغم مسالا اذه نأ ذإ ء رسكلاب هنأ ديك ألا نم ناك
 ءايلوألا ةركذنل ةيئاتغجاا ةجرتلا ىف اذكه بتكت اهنأ عقاولاو . ءاخلا رسكب « نيتخلا »
 سريب » ذاتسألا ةحر ىف اًضيأ رسكلاب ةملكلا هذه دجنو . ( هحو ؟؟9 ةكرو)

 نس ؟ دلع ؛ !مهينعأد امام 8هعاوبو ىراخي ىلإ ةحرد : « 8نعمعو

 ناسك الل > 5زطلءاوعطع 8معأع © ايرييس نم لئاسر » ىف دريو . <« ؟؟4
 دراو ىنطق جيسن ركذ ( 47 ص« 5نطاوو2ع, رزواش رعن ) « اهاعمقمم

 تاجرب انيأ رظاو «, ظلاهأنو كيتك » ىسي ببسلا اذحلو , نيصلا نم
 !لهمقلاوعطع دك عزاعععاعم بماعع لعم اقامسناععم ؛ ةعرووقمم «
 . اله صاع ا دل

 1؟؟ 2 !٠١1 ةقرو ) نيدلا ديشر خيرات ىف تارم ةدع « توقواج » مسا درب (؟)

 اتخلا لمشيف : انه هيلع وه ام مسوأ ىنممب هقلطي رخآ ناكم ىف هارنو . ( 541١ « ربظ
 < 1 54 مقر ةيسرافلا ةطوطخلا ) نيدلا ديشرف ًارقنف . اقنلسلاو ةحروجلا دالبو توقانلاو

 دودح معيسوتل ىاليوق هاخأ لسرأ !30وهاب وكنم نأ ( ربظ ؟الال ةقرو
 هرقو «نيحأمو نيبو « اطخلا كلام هبيصن نم لجو ؛ قرعفلا وحن ةيلوفلا ةيروطاربمإلا
 فالا ركذيو . ىلوكو « اقنلوسو « هحروحو « تبيلاو «توكتو , كناج

 تح ىبست ةميظع ةريزج « ىلوكو هجروج لحاوس نمديهب ريغ , كانه نأ هسفن ممم



- 

 4٠٠ ىلاوح اهطيحم غلبيو « ( نابايلا ىأ« هوكنيشت ًارقت نأ بجي ) « وكنح » 5-3
 قنثالا تايالولا فصو ىفادجن اريخأو . ( هجو ؟54 ةقرو « قباسلا مجرلا ) خسرف»
 ملقإ نم ةثلاثلا نوكسنت » : ليصافنلا هذه « ىالببوق دي تحت ام ةلج نوكت ىلا ةرمشع
 « كناو » بقل لمحي ىذلا اهلهاع جوزت دقو ءاهتاذب ةمئاق ةكلمم ىهو « ىلوكوأ ىلولا
 نأ فرعن نأ ريسيلا نمو . ( رهظ 7٠4 ةقرو « مجرملا سفت ) روطارب»إلا تائب ىدحإب
 ىتح نوينيصلا هيلع قلطي ىذلاو ء « ايروك » مسا نآلا هيلع قلطن ىنلا وه ملقإلا اذه
 . ( 4816 45 ص ؛ دلج ؛ نيصلا فصو ) ( ك0 - |! ىلواك ) مسا اذه انموي
 ةدوجوما « ىلوا» نم الدب « ىلوك » ةقباسلا تارقثلا ىف ارقأ نأ ىف ددرتأ مل كلنلو

 واويوكر امل ةرقق ىف دروام ىلإ رلفنلا تفلأ نأ ةيسانلا هذه ىف ىب ردجيو . سصنلا ىف
 ىاليبوق ةيروطاربمإ ىلإ تمض دق هنأ نم ( ربهظ ٠١ ةقرو « ؟ دلج ء 9ةمدالقأو )
 «« د0! ىلراك » ةظفل ىلاطيإلا صنلا ركذيثيح «ملاقأ ةعبرأ اقاوم ناين ةعزه دعب
 ةجزلا ف 5 دا اهتءارق بجي هنأ دقتعأو . خسانلا نم ةطلغ كشال هذهو
 وأويوكرام تالحر قو ع« 7 ص [06 ,عوأدمعطاد5 ةءماند[ةاأطان5 : ةينيتاللا
 ذإ ء« ( 59 ص 86:نعرمم نورجرب ط ؛ ا/هزيدوعع لع ا"كونع 8ةنا
 ع ايروك » ىنعي هنأ كشال

 دق هناكس نإف « « اتكئالوس » حصألا ىلع وأ « اقنلوس » ىمسملا ملقإلا امأ

 ىلع « ىاليوق » سلج امل نكلو ؛ هيلع اوضقتنا نأ وسيلي مل مث « ًاعوط وكنلل اوعضخ
 « 1 58 مقر ةيسرافلا ةطولعخلا ) مهيلع اروطاربمإ هب وفرتعاو لاتقلا نع اوفك « شرعلا
 : , ' . ( رهظ ؟هه ةقرو

 لمشت اهنم ةيناثلا لعج « ةموكح ةرسع قنثا ىلإ هتايالو روطارمإلا اذه مسق اميحو
 ىلا « وشتتوم » ةنيدم ريخألا ملقإلا اذه ةمصاع تناكو . اتكنالوسو هجروج ىميلقإا

 اهرابتعاي قاجود نسحو ىلالا نيدلا ماسح نب نيدلا ءالع مبقي اهيفو ةرادإلا رقم تناك
 « اكقالوس » ناكس نأ حضاولا نمو .( رهظ ؟54 ةقرو « قباسلا مجرما ) . نيكاح
 اهدموانع5 ع؛ عالاسو عال » مما !؟نطءنوانأد ىوريور مهبلع قلطي نيذلا مث
 ص «راتتلا دالب ىف ةلحر ) . ةبيرغلا ليصافتلا ضعب مهنع ىوديو ,« © ؟63موانع5

 نابراك نلب ىد ناج ركذيو . تبتلا ءارو اهف مقت مثدالب لمي ىععبلا اذهف . ( 4
 : ا/مزنووع عم 13ءامماءراعلا دالب ىف ةلحر ) ١ لعوم لن طاوم - همام
 6 جاطةإب ىاطعب قرشلا نم دحم لوخملا دالب نأ ء( 58 ها. 55 ء159 م١1 ةقرو
 نأ حجرت نأ انمطتسا « ءامسألا هباهت ىف رافنلا انققد اذِإف . 15 جالوسو
 « « 5هأوص نولوسلاب » نآلا ةايبملا بوعشلا هنكست ىذلا ميلقإلا سفن وه اقكنالوس ملقإ
 . ميدقلا وشتلا نطوم راوجب ايلوغنم قرش ىف متت قنلاو



 دس 1 11/بب

 رطقب ةهج نم دحي ؟"' « ىزاخ » مساب ةيئيصلا ىف فرعي ىذلا ىاطخلا ملقإو

 نيبو هنيي لصفي ىذلاو « © « ىزنام » نوينيصلا هيمسي ىذلا « نيحام »

 لف محاتياك رخاههج نم وم هرث ) رب د 5 «(ىاطخللا» ملقإ خاتيى ايمو ءوخأز هرق » ربن «ىاطخا »

 نوكي نأو ,ء « ىزئاخ » نم الدب « ىزتاج » أرق نأ انه انياع بجي هنأ حجرأ )١1(

 . لبق نم ترشأ 5 « (0طوم 5 ىس ناشت ىيصلا ميلقإلا سفن وه ميلقإلا اذه

 ةلحر ) ولويوكرام هيمسي ىلا ملقإلا سفن وه 6 ىزنا» » انه ىمسي ىذلا ملقإلا (؟)
 00 عبزع كيردوأو 2( اهيغواأأ٠4(2 ١١54١8 عمم صع« فرشلا ىف

 ملقإب (هجو 5٠ ةقرو ء 59*١5 مقر ةطوطخم « ملفعألا راتتلا ناخل بيمع خيرات )

 هنيب طاخ دق !10ءطعأم» مياهروم ملاعلا نأ بيجعلا نمو . « !"|ةموأ ىبئامد»

 - ٠١٠١( ص « !لاوامرلعق عععاعكأةوالعم 1ةءاممممانو ) قوجتملا دالب يو

 ةيسرافلا ةطولمخلا ) « روجتوخ » ىمسي ملقالا اذه راهنأ مانعأ نأ نيدلا ديشر ركذيو

 (؟71ص دل ) نبصلا خيرات هيمسي ىذلارهنلا سق وهو . (؟4؟ ةقرو « [ "هيقر

 دبال نكلو , « وه عااوه» ىف بصي مسالا اذهب ارهن كانع نأ مقاولاو . «وه ىاوه »

 'امسا راهنألا دحأ ىلع ىلطأف ء اهس دق انفاّوم نوكي نأ وأ انه أطمأ دق خساتلا نوكينأ

 « « وه ىاوه » رهن ركذي نأ اته دري مل فلؤلا نأ حضاولا نف . رْخلآ رهن ىلع قللع

 وف نايوك » ولوبوكرام هْيمسي ىنلا ريبكلا رهنلا لب , ةيناثلا ةجردلا راهتأ .نموهو
 « *١١( ص« مجرما سقت ) « نايوك » وأ ( غو سس, تالحرلا ) (2نأودأاب

 .نيجامو تيج ممادجويو . « ويك مئاتك » مسا مويلا هيلع قلطي ىنلاو

 ورابرب تافازوجل « سرفلا دالب ىف ةلحر » باتك ىف نيصلا ىلع هلالدا كم ع "ادعم

 ٠ ( ربظ 49 « رهظ ؛؟ ةقرو ) « 1 هدةمطدأ؛ ةوبطقعم

 «( 47 ص ) « هجروج » اناحأو « ةحروخ ه '"انايحأ روك ذملا خرؤملا ىدل دهن (")

 .سيلجنل موحرملا كلذ ىف هعبتو , ةحيحصلا ىه ىلوألا ةءارقلا نأرلم هيردنأ نظ دقو

 حجرأو ىأرلاف ا.بفلاخأف انأ امأ . ( 7١ص , ةتلاثلا ةعبطلا ءوشنم ةيدجبأ) ء | ةهزاهو

 ارارم وحتلا اذه ىلع دجوت اهئال الوأ كلذو « « هخروج » وأ « هجروج » اهتياتك

 نوكي نأ زوجي ذإ « اعطاق الياد ريتعبال كلذ ناك نإو ء نيدلا ديشر ةطوطنغ ىف ةديدع

 فرملا نأ اهس الو « اهقوف اهبعشي نأ نم الدب فورملا تحن طقنلا مشوف ألعخأ دق خسانلا

 ىف اهيلع رثمن اثأ اك ء( 6٠0 و 5 ةقرو ) ةخسنلا ىف نيتره دري ( خ ) حيحملا ريغ

 كلذ ادع اهف بتكت اهنكلو . ( ربظ /4 ةقرو ) « بجروج » ةموسرم رخآ ناكم
 تح ربظ ١٠6٠١ ع4 ع5 تاقرولا ) ححيحسلا مسرلاب اذكه « هجروج »



 سس 1مل

 «(هحروج »و .ةلودب بوعش اهنكست ىتلا 6« ىاطخ هرق » ىراحكو هةحروج

 مسا رطقلا اذه ناكسىلع نوقلطينيينيصلا نأل « لوغلا ىدل لمعتسمل مسالاوه

 «نادخ » مساباهسفت ىاطخلا ةغاب © ىاطخ هرق» بوعش فرعتو .64 ىجون»

 ريح اَميأ رظتاو - ( ربظ 9997 , هجوو ربظ «هم ءا+ه4 ,معو ,ووودج

 اذه . ( رهظ ه58 « ربظ ه5 4 «ربظ ه88 « هملال ةقرو « نيلرب ةطوطخم ) ىزارلا

 ويمأ بألا اهب ثعب ىتلا ةينيصلا ةيسرافلا تادرفملا ىف درت « هحروج » ةءلك نأ ىلإ

 فورملاب اهمسر عدي الو ء الذل - ءالغو هفتوين مسا لياقت ىهو « ماصالوأ

 اذه ى اضيأ ىبأر دضعيو . اهب قطتت نأ بجي ىلا ةروصلا ف كشاف لاجم ىأ ةيتيصلأ

 ناك يتلا ةعبرألا ميلاقألا ني « هجروج ه ملقإ دمي هنأ ذإ ء واو وكرام هركذام ددصلا

 قو. (هجو ٠١ ةقرو , ؟ دلجم ثم. ؟ممارواو ) « ناين » بيصن اهنم نوكتي

 و « هجروج » ىميلقإ ىلامث نونطقي « ( لوغملا ىأ ) ءرانتلا نأ ركذي رخآآ" ناكم
 « ديحروجل » ةملك دجن اريخأو . (هجو ١١ ةقرو « عجرملا سفن ) « ىسوكرب »

 « هجوينلا » ىلع ةلالدلل ةريقك ارارم لوغملا خيرات باتك ىف لمعت

 قو 2٠7 85 ٠٠١ ( ٠ ص (0عوعا. لعع ةوأ - !!!هدوماعمم ء الن نس عطقم

 (؟4 7:98 4158:4١١5 ١س |! !اوامزمع لود 18ماهمعو) ىزاغلا ىنأ خيرات ةجرت

 ةيسرافلاب ىمستو« اطخلا دودح ىلع عقت ام5ل ل54 توس دروسد اهمسا ةئيدم ركذ درب

 صنلا نأ هيف كشالامم نكلو « ةنيدملا هذه ناكم ديد ىف رشانلا رامعو. « ونيز» ةيدنهلاو

 بتكي نأ بجي « توسدوسد» مسا نآلءالوأ: اديدش افير# فرحم تارقنلا هذه لكىف
 « ونيز » ةملك نأل « ايئاثو . ةنيدم ىلعال « هجوينلا » ملقإ ىلع هب لديو « هجروج د

 ماك قفتيو مهفلا لهس صنلا حبصي دئتيحو « « اطخلا » ىنمع نيشت ىلإ ححصت نأ بجي
 كلس ىاليبوق نأ ًارقثء( 47 ص ) ءرذل ناكم فو  نيدلا ديشر ىف دروام عمم قاقثالا

 كلذ لدي مسرب نأ بجي هنأ حضاولا نمو ؛ « 2امان[03210 نيزامونيز » قيرط

 امو نيج وأ « نيشت امو نيشت وحن هجتا ىالببوق » : ةرابعلا مجرتت نأو « نيح امو نيج
 اهرصاح يتلا ةموعزأا ونيز ةئيدم امأ . (قباسلا مجرما ) ةيبونجلا نيصلا وحن ىأ 0 ءنيج
 مضن نأ انيلع بجي هنأ حضاولان مو ء فرحملا سنلا اذهىف الإ ال دوجوال اهتإف ريمألا اذه

 . « ونز » نم الدب « نيج » ملقإ ةمصاع



 سالو

 90 عويلمامو مساب دونملا ةغا ىف ةيب ودجلا نيسلا ىمستو .20( ناتخ)

 نويلوشلاو . «نيجام» ةلك تءاج انه نمو « نيصلا وأ ىربكلا نيج ىأ

 «ىاطخ »يلق نيب و هنيب لصفي وع 276سايجستن » مما ملقإلا اذهىلع نوقلطي

 نككيال رهن وهو « ريمثكو تبتلا نم عبنبأىذلا 6« نأرم هرق » رهن ىمسي رهن

 ( ىاستكتخوأ) ىاس جنج ةنيدم رطقلا اذه ةمصاعو . ةحابس نود طق هروبع

 ىف © فورعما رطقلاو . © قيلاب ناخس نم موي نيمبرأ ةريسم ىلع مقت ىتلا
 « «ويلىاد» ىساب 6 ىاطملا » ةغل ىفىئمسي 7” «ككمج هرقد مساب لوغلا ةغل

 )١( ةقرو ء | 54 مقر ةيسراف ةطوطخم ١١19 .

 راؤلء4ك ةقرو « قباسلا مجرملا (؟)

 ."؟هه م ل45” ه٠ 51١ ةقرو « قباسلا مجرملا ةف]

 .ا"490 1457 1؟14+ مع ةقرو« قباسلا مجرملا )ع(

 ."8ه50 !1١69 ةقرو« قباسلا مجرملا هر

 هذه مجرتت يتلا ىزافلا ىبأ ةرقف سحغ ىلإ لالا ةعيبطب ىِب ىدؤي هتلق نأ قبسام (1)
 ىاطخلا ةيروطاريما ناخ سول أحتف 2 :(4؟ ع١ ص عجرملا سفن ) تارابعلا ة

 ةنيدم ىالمخ هرق ةمصاعو . ىاطخ هرق عم توجنت ةكلممو « تسدروسد » ةئيدمو

 لهو» ةرينحي برتي نوشيعيو « دونهلاك ةريشبلا دوس موق هنكسي ماقإلا اذهو . ةريبك

 ىلع ىوطنت لئالقلا روطملا هذبف . © بونملا ومن نيهجتم دتملاو ىاطخلا ني "هزل
 وحن نيتهجتم دنحلاو ىاطخل هرق نأب لوقي نأ فلؤملا عاطتسا فيكف : ءاطخأ ةدع

 ةبج نمو ٠ ميقتس» طخ ىلع نييفارنجلا ريخ هركذام شقاني لوقلا اذه نإ ؟ بولا

 هذهث ؟ ناكم ىأ ىف ركذ احل دريال لاو « لهوم » ةامسلا ةريحبلا هذهام « ىرخأ

 لإ عجل ايمضعب « ةديدع ءاطخأ ىلع ىوطنيو « دساف صنلا نأب محأ ىنلعت بابسألا

 « أخ ررك دق« ىلاطخ هرق» مسا نأ ف ىدنع كش الو . مجزنلا ىلإ امضبو هسفت فاؤلا

 ىلع « انيأر نأ ىبس 5 « لدي ىنلا « كناج هرق » مساي هنع شيعتسن نأ بجي هنأو

 امأ ء « ةريبك ةنيدم ه نم الدب « ديبك ملقإ » لوقت نأو « دنهلاو نيصلا نيب عقاو ميلقإ

 « ىلصألا سنلا ىف ىه اك« ( طبخ زيك د ) طيحلا الإ تسيلف « ةموعزاا لهوم » ةريحي

 تح ناخ زوك 1 عضحلأ » : وحنلا اذه ىلع اهلك ةرثفلا ةباتك« رمألا ةياهن ىف « بجي هلأوب



 ا

 ىنعملا اذه هلوء 6 ردنق » ماب ريمشكو دنلا ةغأ ىفو « ةرببكلا ةكلملا ىأ

 نم دحمب فارطألا ىئارتمارطقلا اذهو .«راهدنت» مسا هيلع قاطنف نح انأ ءاضيأ

 ريبكماقاريخألا اذهو . كتايمرقو ءاطنمرقو توكتتكلمو «هجروج ملقإو, «اطخلا ح
 امأ . دنحلاو اطخلا نيب بونجلا وحن دنيو ء ناتساوغم مخاتي وهو ء ةرسبلا دوس هناكس
 . ةجرتلا ىف وأ صنلا ىف اطقس كانهن أن ظأف «دونحلاك ةرسعبلا دوس موق » تاءاكلا ةبسنلاب
 نيدلا ديشر نع «'مضاوملا نم هريغو ء عضوملا اذه ىف لقني ىزاغلا وبأ ناك الل هنأ كلذو
 ؟ « ككناج هرق » ميلقإ دونحلا هب فرعي ىذلا مسالا ىلع سن دق نوكي نأ دب الف ء صنلاب
 نوكي نأ بجي هنأ ىل دك باء اذهو « « ردنق » « تلق نأ قبس 5 ءومه مسالا اذهو
 اذه ىلع نوقلطي ةونحلاو » : ةلملا نم رطشلا اذه « ةرشبلا دوس موق » تاياكلا دعب

 نأ ىلصألا صنلا صغ نم تفرع ىتكلو « هتحجرام اذه . « ملا ... ردنق مسا ملقإلا
 . انخرؤم هدروأ ىذلا سنلا راصتخا ىف فرسأ ىذلا ىزاغلا ىبأ ىلإ مجري فذحلا وأ أطخلا
 هنأ حضاولا نم : روكذملا ملقالل ىفارغجلا مقوملا نع ةماك لوقأ نأ نآلا ىلع قب دقو
 نع انه ثحبلا زوجيال هنأ اك ,« راهدنق » و « ردنق » نيمسالا هباشتي عدم نأ زوجيال

 وحن اريثك فرطتي هنع ثحبن ىذلا ميلقإلا نأ مقاولاو « راهدنق مويلا ىمست ىلا ةيالولا
 نأ انيأر دقف . ةطيسب ةظحالع ةئاعتسالاب هئاكم ىلإ ءادتهالا ميطتسنس انكلو : فرععلا
 خيرات ىف رقت نحنو « « ويل ىاد » نييئيصلا دنع ىمست تناك © ككناج هرق م كلم

 عبألا ) « ىلات » ميلقإ ىف برحلا نش دق ء شرعلا ىلع هسواج لبق ء ناك هنأ « ىاليبوق »
 5 ؟؟17 ص ه دلجم ء نيصلا خيرات « ١١1 ىع , ناخزيكنج خيرات (هانطزإ ليوج

 « 6« ىلات و « ويل ىاد» نيالا هباشتنأ كش الو . ( ؟الء ع5. ؟هو لمح

 ىف ددرتت نأب انل حميال «نوينيصلاو سرفلا اهيوري ىلا ةيبرحلا تال! ةدحو ىلإ افاشم
 نأ ليوج بألا نم فرعن نو اذه . دحاو ملقإ ىلع نالدي نيممالا نيذه نأب لوقلا

 .ةرنفلا ىف مضخم ناك ىذلا «الان»-580 نان نوب » مبلقإىلعقلطي «ىلات ةعلمم» مسا

 ون جتك نايك جنت نكلو . نيصلا روطاربمإ نع لقتسم « ساخ ريمأل اهنع ماكنت ىلا
 « ءىفلا ضعب ةيمستلا هذه ةلالد ىدم نم قيضي 1ندو - اكتعم - ا« قحو - مهند
 نوي » ملقإ نأ « ( ؟57 ص  ه دلجم  نيصلا خيران ) باتكلا اذه فلؤم ررقي ذإ

 نع ةلقتسم كلام هيف مهسفنأل اولمج ءارمأ نيب ابيرقت هلك امسقم يملا كلذ ىف ناك « نان
 . « كلاملا هذهىدحإل ةمصاع ملقإلا اذهنمىبرذلا ءزخلا ىف مقت ىبلا «ىلات» تناكو . نيصلا

 ىمسي لبج رك ذ دري ( ١514 ص « ةطوطخم ) ليبوج بالا مو جنت ةرسأ خيرات ىفو

 تيفو . نان نوب ندم ىربك ءوفىلاتنم برقلاب عقيو :« [أ0 !ءهمو ككنك نايت»
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 ناتسدنملا ملاقأ نم ءزجب ىرخأ ةهج نمو ؛ «توحنط »و « تبتلاب » ةيج

  ةيبهذلا نانسألا ىوذ ناكسلا رطقو ىاطخللاو ناتسلونملاب مث « اهلبحو

 اذه ةمصاعو . ريبكلا ريمألا ىأ « «ازآ هام» بقل «كنجهرق» كام لمحت و

 ةكلملامذه ناكس ضعب و . ايلعلا ةكسحلا رقم ىهو ؛ « ىجاي » اهمسا ملقإلا

 .«ىاطخ» بوعشك ءاضيبلاةرشبلاىوذ نم مهضعب و ؛ءادوسلاةرشبلا ىوذ نم

 -نويأ» الوم اعطقم واجت نان كللم بقل ( ؟8؟ ١ص « قباسلامجرملا) مدق ةنلسدح

 ص )رخآ مضوم ىف أرقتو . « ىلات » ةرسأب هترسأ ىعسو ء روطاربما ْبقلي هسقن 6 نان

 .ىات ةنيدم قف هرصق لعج نان نوي ف "هدو - (نط6 هج جنم ريمأ نأ ( 9

 نم برقلاب ةيقاب لازتال رصقلا اذه راثآ نأو « آتان - طم - !ءاطاوو جنشن وه

 ىف ىرجم (نإل - ءانأ لاوأ ىم رمت نأو « نان نوي ىف ةييلفع ةنيدم ىعو « وف ىلات
 ىمست ةنيدم هسشن مبلقالا اذه ىف دجوي هنأو ء( 9 قباسلا مجرملا ) وق ىلات ملقإ

 . ( هس قباسلا مجرلا ) 1تالؤم - !عاعمان ويشت  واشت

 مسالا نأ دقتعأ ىنإف « نيدلا ديشر هنع ملكتي ىذلا هوك هجقك ملقإب قلعتي ايف امأ

 دالب » ىأ « « هوك هتك هتءارق بجي هنأو « ةلوطغخلا ىف *ىغلا ضعب فرحت

 ةينيصلا ةرابعلل ايسراف امسر الإ تسيل ةملكلا هذه نأ ءرملا ني دقو . « ةجنكلا

 ىمسي ىذلا مبلقإلا اضيأ ىنعت كلنب اهنأو « ةيبهذلا نانسألا دالب ىأ ء « هوك ىح نيكد

 ؟ انخرؤم هركذي امو قفتيال ايعيبط ودبي ىذلا ريسفتلا اذه نكلو . « نادئدرز » ةداع

 نوفلؤلا اهيمسي ىتلا ةكلمملا ىلع لدي مسالا اذه نوكي نأ باوصلا ىلإ برقألا نإف اذلو

 « نيصلا خيرات ) . « نيشتشوك » و « نيكنت » ىميلقإ ىأ « « ىجتوايك » نوينيصلا

 مقوملا قافتا ريسفتلا اذه دضعيو . ( 250 , ؟ #0, "58 , 594 ص ءاز دلجب

 ,ملقإلا اذه نأ انربخي ىسرافلا خرؤملا نأ كلذو . مسالا ىف هباشتلا نع الضق ء ىفارغجلا

 ميلقإ ىلع قيطت اهل تافصلا هذهو : ككناج هرق ملقل و ناتس دنحلا دودحو رحبلا نو مقي
 « هوك هجذك » نم مسالا رييغت ىأ ء هحرتقأ ىذلا حيحصتلا نأ ىلإ اذه . « نيكد »

 هسا ملقإ نع ملكتي هارث ذإ . هرريبام واويوكرام لاوقأ ىف دجت « هوك هجنك » ىلإ '

 بير الو « لاغنبلا قرش عقيو ( ربظ 4١ « هجو "9 ةقرو ) ©020وأواد وجيجنك

 ويجويل 3 ةنيدم سفن ىه « كجوا د ةنيدم لعلو . هنع ماكنت ىذلا ملقإلا سفن وه هنأ

 - [!دلههم ثانيه ةريزج اهنأ دقتعأف ««ماسح» ةايسلاةنيدملا امأ . « |ذن-ءارعماد
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 ىف « سايجن » رطق كوام ناك: 20 رخلآ ناكم ىف نيدلا ديشر لوقيو

 لج مهنم هعزتنا نكسلو « ىضم ايف « ىاطخ » شرع مهل ناكو « ةوقلا ةياق

 حالسلا ةوقي 6 هحروج »رطق نم

 «بهذلاب مهنانسأ نوطغي سان اهنكسي ىلا رطقلا اتفلؤم ركذي كلذكَو

 « هوك هجفك» ىمسي رطق "7 « ىالبب وق » لود برغ ىف دجوي : لوقيف ٠

 «ناتنيدم هيفو « لقتسم كلم هكحيو « رحبلا مخاتي وهو . ةفيثك تاباغ هيلنت

 نيصلا برغل امش ىفو .« ماسح »ىمست ىرخألاو «« كجوا » ىمسن اهادحإ '

 لوقيو . بهذلا نم نانسأ ووذ موق هنكسي رطقو تبتلا دودح دجوت

 لك محي راطقأ ةدع دجوت نيصلا برغ لامش ىفو : اضيأ ©” نيدلا ديشر

 «ىاطخ » بوعشنوبشي ملاقألا هذه ىلاهأ. صاخ مصاب ىمسيو «كلم اهنم

 . ةيب رغلا تاداعلا ضعب ىلع اهمف رثعن انثكلو « تاداعلاو ةنحسلا ىف دنحلاو

 بهذ ترم قاروأب مهئانسأ مهلك ن وطغي الثم راطقألا هذه دحأ ناكسف

 مخاتي ملقإلا اذه . ديدج نم اهعضو نوديعي مث « لكألا ةعاس اهنوعفرب

 , 49 ىرخألا ةهللا نم ككنج هرقو ؛ ةهج نم تبتلا

 18١+ ٠.1594 ةقرو «! "4يقر ةيسرافلا ةطوطخلا (1)

 . 509 ةقرو ءا "+ مقر ةيسرافلا ةطوطخلا ()

 . ربظ ١؟؟ ةقرو « ةطوطنخخلا سفن (؟)

 2,0 داع اةصانؤأو انعااع الدنبأودثاممأ ) راويوكرام ةلحر ىف أرقت (4)

 ىمسي رخلآ ميلقإ « ناز هرق » ميلقإ ىبرغ مايأ ةسخ ةريسم ىلع دجوي هنأ ( رهظ 81 ةقرو

 نم افصب مهنانسأ اوطغي نأ هلمأ ةداع نمو « مظعألا ناخلا ةرهإ.تمث نادئد هرق

 حج [06 ,عوأممزطان5د هءاعمتدأأطاد5 ولويوكرام ةلحراةينيتاللا ةجرتلافو . بهذلا
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 مسا بتكي ( 313 ء ذا س ا/لهرندوعم : 8عبوعهعمم قو ١١١4و هك سدح

 ةملكلا هذه ىف نأ دقتعأ يكلو . 8:لوولومم وأ مءاولدرد : ملقإلا اذه

 حصألا نأو « لصألا ىلإ اريثك برقأ ىلاطيإلا صنلا ىف تلا ةروصلا نأو ء اخراص افيرحت

 هذهو . « ةيبهذلا نانسألا ووذ » ةيسرافلا ىق هانعم ىذلا « نادند رز, » مسالا أرقي نأ

 قبطنيو ءهددصب نمت ىنذلا ملقإلا ىلع نيدلا ديشر هقلطي ىذلا مسالا ىهءانيأر م« ةملكلا

 ىلع لديو نوينيصلا نوفلؤلا هلمعتسي ىذلا |615 - 1ءا] ىعت نك مسا ىلع امات اتابطنا

 هيرثوهيد شماهو ء 4١9 ص ء 5 كجم « نيصلا خيرات رلناو ) . ىنعلا سق
 انئارق ضعب لءاستي دقف . تايوعصلا ىدحإب انه مدطصت انكلو .( [)عوار قناعمقإلعو

 اسا بتكي نأ لوغلاو نيينيصلا ني شيعي ناك ىنلا ولويوكر امل أت فيك : نيلئاق

 نريثكلا نأب كلذ ىلع بيجأو ؟ ةيسرافلا ةغللا ىلإ لب « نيتغللا نيتاه ىدحإ ىلإ مجربال
 مهعم اولح تق مهنأ ىف بير الو ؛ « ىاليوق » ةيشاح ىف اورقتسا دق اوناك نيماسملا نم

 * ةلثمالا ضعبب كلذ ىلع للدن نأ اننكعو . ةيبرعلاو لب « ةيسرافلا تالكلا نم ريثكلا

 ةنيدم ىف نييكلفلا ىدل ناك هنإ ( هحو 8١ ةقرو « قباسلا مجرملا ) ولويوكرام لوقي
 + !ءانألأ قيوكت اهتومسي ةعرم تاحول ( قيلاب نان ) ©دصطدأب وانك

 ةملك نم الدب ارق نأ بجي هنأ حشاولا نمو . ماعلا ءانثأ ىف مقيس ١! لك اهيلع نولجسيو

 . « مرقت » ةيبرعلا ةملكلا ىهو ء« !دءهنأمل ميوكت » ةملك « نيوكت »

 ٠ نم ةريصق ةفاسم ىلع دجوي هنأ ( ربظ ٠" ةقرو « مجرما سفن ) رخآآ عضوم ىف أرقو
 نافذ « ىريدقت حص اذإف . 6ناذؤومودم ناجتسيلوب ىمسي رهث « ولابك » ةئيدم
 امثو . «ناجتسرسج» ىأ «ناكتس لوب » نيتيسرافلا نيتملكلانم ةيكرم ةماكلا هذه

 مخف سمج ىهللا اذه ىلع دجوي هنأ 2 كلذ دعب فيضي واويوكرام نأ ىجاتتتسا دضعي

 قلطأ دق رسجلا اذه مسا نوكي نأ نكملا نم هنأ ء نذإ , دقتعأو : « رجملاب ديشم.

 ىنذلا ناكملا ىلع قلطي امسا رهنلا ىلع قلطأ ىذلا وه قدنبلا ةلاحرلا نأ وأ « رهنلا ىلع

 17١* ةقرو ! 54 مقر ةيسرافلا ةطوطخلا ) نيدلا ديشر نم فرعنو اذه . بس هنم ربي

 ناك هنأ ( ربظ 510 ةقرو « نيلريب ةيكللا ةبتكملا ةطوطخم ) ىزارلا رديحو « ( رهظ.
 ناب رع ناتملك اهو « « لجألا ديسلا » بقل لمحي ريزو « ىالييوق » سصق ىف دجوي

 نيماسملاب جعي ناك" نيصلاي لوغلا رصق نأ ىلع حوضوب انل نهربت لئالدلا هذبف . ناتصلاخ
 ةريبك ةولظحب متمتي « دحأ » همس برفلا دالب نم ىنجأ كانه ناك هنأ اك . نييسرافلا

 ؛( 4١79 ,4١ صو امدعب امو 8١6 ص ه دلع ء نيصلا خيرات ) « ىاليبوق » ىدل

 نأو ( ؟١٠ ص الأاومزع لعد ا"ةوووسد ) قء ردود ةئس راخأ رظناو

 مولعلا ملعتل ةيروطاربما ةسردم ]تأ غهائ وت ىات ةنيدم ىف أشهنأ هسق لماعلا اذه

 تح .٠ نيملسللل ىأ« ا|نهرب - طوب « وه ىوه ه ال اهلع فارشإلا ل ء+و « نونفلاو.
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 ىقتسا لوهجلا بتاكلا نأ حوضوب ةفلتخلا تارقفلا هذه صحف انيرب

 ىلع تارابعلاو راكفألا هنع ذخأ هنأو « نيدلا ديشر تافلؤم نم هلع

 هنإف © نبدلا ديشر ىف درت ل تامولعم ضعب فاضأ دق ناك اذإو . ءاوسلا

 عماج » باتك_همامأ ناك نيصلا خرؤم نأل « كلذا شهدت نأ انل ىنبنيال

 ثلاثلا هيئرح نم ةرشابم ةقيرطب اهل ىفارغجلا هفصو قت قتساو « همامب « خيراوتلا

 ةيب ونجلا نيصلا ةمصاع « ىاسنخ » ةئيدم فصو دحين ال الثم نحنف . عبارلاو

 ملظعأ ىلع امتاد اوناك نيداسملا نأ ( ٠*5 ص ركذلا قباس جيلا ) ليوج بألا ررقيو
 ناك اك ؛ مهسنج نم داوقو بئاتك مهل ناكو < لوفغلا ءارمأ ىسعق ف ةوقلا نم بئاج

 لب ماظع ةذئاسأو « تايضايرلا ىف ايس الو « عورفلا عيج ىف رابك نوفظوم مهنم

 رابك نم ناك همالس وأ ىمسي ىتجأ ىلع مادعإلاب يكح ه١ ةنس قو . ءارزوو
 « مجرما سفن ) ٠ دونملا نم الجيمو بعشلا نم ايوبحمو 121010 وتان ةئيد»م ىف نيفظولا
 « تم 1[ 5همو جنست نج روطاربمالا رمأ نينتسي كلذ دميو . ( ؟ال# ص

 « هفلس دبع ىف مهتطاس اولغتسا نيذلا ءارزولا ضعب ىلع ىننلا وأ بالا دشأ ميقوتب
 سفن ) ريمأ بقل لمحيو « رمع ىمسي ملسم نييفنلا ني ناكو . لاومألا ضعب اوساتحاو
 هرمأ « جنست نج 8 روطاربمالا ردصأ اضيأ ةبقملا هذه ىلاوحو . ( ؟8 ص « مجرلا
 .ضيضحلا ىلإ ثوه دق تناك ىتلا ( نيملسلا ىأ ) وه ىوحلا ةسردم نأش مفرل بجيام ذاختاب

 ديلاوم نم « « ناهاج » همس لاسم ريزو هل ناكو ٠ 2( ص مجرملا سقت )

 « ةينيصلا تايلوحا ةيلوثلاب ازجوم بتك دقو . هنامز لهأ رلعأ نم ناكو ء حلب ةنيدم
 ةنس فو .( ؟49 ص مجرملا سقت ) نيينيكلاو ىاتكوأ نب تءاق ىلا برحلل انيراتو
 وت جنشت ةنيدم ىف نيدسال ناك يا دجسللا مده « جلست خ1 » روطاربمالا رمأ لنيشيدل

 مسي دأ مهئاطعإل تايتفو انايتف لوغلا نم نأ ل ا (تطقمو - امد

 مسا سم لجر كنه ناكجتست نق دهع ىفو . ( ؟0* ص ءمجرلا سق ) نيينيصلل اديبع
 بعكو « ةذفلا هفراعم لجأ نم هتيص عاذ دقو ء ناسارخ نم هلصأ « طعم سش

  قباسلا عجرلا ) ةيفارتجلاو خيراتلا ف صوصخلا ىلعو « ةفلتخم داوم ىف بتكلا نم اديثك
 .داوقلا ريخأ نه متعي صمم همسأ ىنجأ صخش كانه ناك ١74 ةنس ىفو . ( 7075 ص
 . (* ال ص , هسقق مجرلا ) ءللوخلا شيلا اوداق ئيذلا



 ا

 ب [|«ةهد

 نأ ىلع هفلؤم دز مل ىذلا « فاصو خيرات » ىف هدجي انكلو « انتطوطخم ىف

 « كلذكر مألا ناك اذِإف . انانر انانط ابواسأ اهاسكأ مث نيدلا ديشر رابخأ لقت

 تامولعم دروأ ىذلا ديحولا ىسرافلا خرؤلا وه ناك نيدلا ديشر نأ انفرع اذإ و

 مسا تحن رشن ىذلا « ىاطخ » خيرات نأب انعنتقا « نيصلا مي رات نع ةليصأ

 . نيدلا ديشر باتك نم ىلاثلا ءزجلا نع زاجبإلاب وأ صنلاب ذوخأم ىواضيبلا

 صاخلا هخيرات نم ءزجلا ىف دروب ىزارلا رديح ىرب ىرخأ ةيج نمو

 نارتو نونامو ةسمخ اهب ةيقيسوم ةلآ ركتبا « ىهوف » نأ نيصلاب

 : ©" 6 ىديشر عماج نم ريما اذه قتسا » هنإ صنلاب لوقي مث « ريرحلا

 تسيلو . "” موعزما ىواضيب هللا دبع باتك ىف هفرحو هصنب هدجن ربخلا اذهو

 ازجوم اراركت الإ نيصلا خيراتل 7 ىزارلا رديح اهصصخ ىتتلا ةمطقلا

 لك : هلوقب همالك فلؤلل متنعو . ىواضيي هللا دبع ساب ةروشنلا ةطقل
 ٠  ةرابعب وأ «نازاغ خيرات نم هتيقتسا ىلطخ كوام خيرات نع *ىراقلا هأرقام

 هأوس ىف دجأ ف . بييطلا ديشر هجوخ هبتك ىذلا ىديشر عماج « ىرخأ

 نأ حجر نأ نكمملا نم نوكي لقو .6 ءارمألا ءالؤه لوح لصفم ربخ ىأ

 ضعب كانه نكلو . نيدلا ديشر عماج نم ةعطق الإ سيل اذه نيصلا خي رات

 تابوعصلا هذه لوأو . هتالع ىلع ىأرلا اذبم ذخأألا نم انعنمت ىتلا تابوعصلا

 . رهظ هم ةقرو ء نيلرب ةطوطخم )١(

 . 1١6 ص «  ىبراقلا ستلا « ا!اوأهرزعو كزمعموأو (؟)

 . رهظ ه48 ةقرو « نيلرب ةطوطخم (؟)



0-0 

 : ةغيصلا هذ هب هسفن نع ملكت دق فلؤلا نوكي نأ ىعيبطلا ريغ نم هنأ

 نأ لمتجلا نم ناكل « هسفن ىتعي ناكول وهو . « نيدلا ديشر ريزولا لاق ٠

 نأ ىف ةيناثلا ةب وعصلا رصحنتو . هلهاع ىلإ ةبسنلاب هعضاوت رهظت ةرابع لمعتسي
 ضعب نم نيبتي اك« 18 1197/17 ةنس ىف تررح ةيخعراتلا ةعطقلا هذه

 خيرات ناك ةرتفلا هذه ىفو : ةدحاو ةنسب نيدلا ديشر توم لبق ىأ ء اهنارقف

 نحنو « ةماعلا تاسسؤلا ىدحإ عدوأو ليوط نم زذنم ىهنا دق نيدلا ديشر

 ةفلتخلا ءازجألا حيقنت ىف ركف دق فلؤلا نأ ء ناك ردصم ىأ نم « طعنال

 . باتكلا اذه نوكم' يتلا

 ىتلا ةطواطخلا ,.«رم نماثلا ءزجلا نوكي نيصلا خيرات نأ دمت اريخأو
 عسات ءزج- اهمف هعبتيو « ىواضيبلا ىلإ ىزعت ىتلاو ءرلم هيردنأ اهمدختسا
 يشر يلع واسر ازأ نكي ضال اذ لاوس لولا ع تب رات نع

 . هرسأب لوألا دلجلا هنم لغشي لوغلا خيرات نأ فرعن اننأ اذإ « نيدلا

 هللادبع ساب ترشن ىلا ةيئميزاتلا ةعطقلا وزعن نأ « نذإءانل حصي نم ىلإ

 ىف ناكد قف . قيقحلا اهفلؤمب سدح نأ ليحتسلا نم سيل هلعل ؟ ىواضيبلا
 نيس يت تاك ديعس ىبأو وتياجلأ نييلوغملا نيناطاسلا دبع ىف « سراف

 ىف دلو هنأل ع ©9 « ىتكانبلاب » ب بقليو « هللا دبع ناملس يأ ندلا رك

 ىسن دعب ايف تحبصأ مث ربنلا ءارو ام دالب ىف ةمقاولا تكانب ةئيدم

 ةيدراقلا ةلرلخغا اش تلود ؛ هجو 5٠١ ةقرو ؛ ” دلخم « ريسلا يبيح « دنوُخ )١(
 . ىهظ م ةقرو«ء 5٠” مقر



 د 1 7/ دحج

 هاعسماعلا ميرنا ىف ةدئافلا مج ازجوم بتاكلا اذه فلأ دقو . ؟”هيخرهاشلاب

 خير رات » مساب صوصخلاا هجو ىلع فرعي هنكلو « « بابلألا ىلوأ ةضور »

 .نوخرؤلا بأدو « سرفلا ىدل ةمساو ةرهش باتكلا اذه زاح دقو .«ىتكانب

 ,صخيو ٠ مهتاحبأ ىف مل اليلد هذاخنأو امئاد هيلإ عوجرا ىلع ةيلاتلا دوبعلا ىف

 ضرع هنأو « ديعس ىبأ دهع ىف هخيرات بتك ىتك انبلا نأ ىلع "7 هاش تلود
 ملاقأ ءارمأو « ىاطخ » كوام باسنأ  ليوطت لكب  باتكلا اذه ىف

 هنأ كلذ ىلإ فيضيو ٠ لا . . . نامورلا ةرطابأو دوببلا خي راتو ةيصقلا دنملا

 . ةيماسلا ةبهوملا كلت لثم ةفلتخلا لئاسلا هذه جلاعي نأ بتاكل تأتي م

 دحي لو « نيدلا ديشر خيرات همامأ دجو دق قتكانبلا نأب دقتعن نأ اننكميو

 « اهليدمت وأ دجلا بتاكلا اذه اهب ماق ىتلا ثوحبلا جئانن ليكسنل ةليسو

 ىلع رصتقاو ؟ امات اعابتا هضرع عبتي'نأ وه هلعفي نأ هعسو ىفام ريخ نأ ىأرف
 ىلع لمع وأ « يه اك ملاعلا ريزولا اهبتك ىتلا ةعطقلا كلت همي رات ىلإ لقني نأ

 نأىل قح ةلاخلا هذه ىفو . هتارابعو اهبحاص راكفأب ظافتحالا عم اهراصتخا

 نم اءزجالإ سيل موعزملا ىواضيبلا هللا دبع خيرات نأ ىلإ بهذأ

 . ىتكانبلا خيرات

 هباتك ةخسن نأل « ءانع ريك نود ةلأسملا هذه نم ققحبتلا نكميو اذه

 « شتر رتسملا هل روفغلا اهعمج ىتلا ةيقرشلا تاطوطخلا ةعومت نيب نم ىتكانبلا

 ةيسرافلا اورل ذاتسألا ةطوطخم , رباب تايقو 4 هجو ١*8 ةقرو « هماب رقاظ )١(
 . هجو ؟م ةقرو « ؛ مقر

 ٠ ربظ 5 ةقرو 3 ؟ 5٠ مقر ةيسراف ةطوطخم (؟)



 | ملا

 تفال رمأ نآلا ذنم كانه نكلو « 2"2ةيناطيربلا ةموكلا هنم اهترتشاو

 0 ةطوطخلا ينف . انسدح دضعي رظنلل

 اذهو . هنم عساتلا مسقلا لوغملا خيرات نوكي اك « باتكلا نم نماثلا مسقلا

 ىواضييبلا 5 ةطوطخغع ىف هيلع رثعن ىذلا ميسقتلا وه تاذلاب ميسقتلا

 . ةموعزم

 نيصلا تايلوح ىلع ًامامت قبطنت ىتلا ةعطقلا هذه نأ هتظحالم ردحت امبو

 ةقد نع ةركف انئاطعإل ل ايو فو ا نقلا ةا و اعراسا نت

 ش ش :ةقدضو كارلا

 ننال

 تدجو دقو « روصملا لكى ف قرشلا دالب «لوغما خيرات 2 تيص قبط
 نم باتك هنأ ىلع « ىماس ىد رتسفلس ديسلا اهرشن ةيسراف ةركذم ىف همسا

 خيراتلاب ةقيمع ةفرعم ىلإ لوصولا ديري نم لك ىلع بحي ىتلا بتكلا موقأ
 اذه ىلع ليحب « دوعسم نبا » نإ رخنآ ناكم ىف تلق دقو ."”اهيلإ عجري نأ

 نأاك .٠ ةفلتخلا ناخزيكنج ةرسأ عورفب ةقلعتملا ليصافتلا ددصب باتكلا

 .هركسذي ريخألا اذه أتفيالو « دح ىصقأ ىلإ هنالغتسي ريمدنوخو دنوخريم
 اننلؤم ىلإ فيضأ نأ ىلإ الايم ىنتيأر دقل لب . ءانثلا تايآ لمجأب ابوحصم

 . 8٠" صاع دلع انيمل وميطعم لعع هعلعمأط (؟)

 . ”91 ص « ؛ دلجم « اهنم تاراتمو تاطوطخلا ىلع تاقيلعت (؟)
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 ذاتسألا رشن دفق . هيلإ اهتقاضإ ىف لبق كرم دحأ ركفي مل ةليوط ةرقف

 ةعطق 27 نييقرشلا ىدل ةبدقنلا قاروألا نع هثحب ىف اهمواذ5 سيلجنل

 جييراوتلا عماج رد » : اذكه أدبت ريمدنول « ريسلا بيبح » نم ةسبتقم

 ديشرا « خي. راوتلا عماج » رك ذي اتفيالر يمدنوخ ناك امو « تسروطسم ىلالج

 هباتكلا اذه نم ةاقتسم اهددصب وه ىتلا ةثداحلا رابخأ تناكو « نيدلا

 نم برض « ىلالج » ةملك نأ تاقوألا نم تقو ىف تننظ دفف « ةقيقح

 اذه ىلع ةلمجلا ةمجرت ىلاتلابو « نانج » ىلإ اهليدعت بجي هنأو فيحصتلا
 ةطقنلا هذه ىفسدحلا نكسلو . « يراوتلا عماج ىف اذكه ءرلل أرقي » :وحنلا

 مماج » اهانعم اهددصب نحن ىتلا تارلكسلا نأ ذإ « لاح ةيأب هلوبق نكمبال

 ,ىجاح هدوجو لمجي ىذلا باتكللا اذهو . « نيدلا لالج هفلأ ىذلا خييراوتلا

 .سراف خيران زجوم ىفو «ريسلا بيبح » ىف ةيح نم رثك أ ركذي ةفيلخ

 وه فاؤملا نأ دقتعأو . ؟© 6 ةيكرتلا ىاتنج » ةجهلب ريش ىلع هبتك ىذلا

 .ىلرعلا ن نيدلا لالجب مس 2 هرك ذيوريمدنوخ هنع ملكتي ىذلا اذه نيدلا لالج

 0 ا رعاشلا ىجورلا نيدلا لالج نع « دقتعأ ايف « هزيهلا

 د اع

 . ا 7١ص (1)

 وه سرفلا خيراتو . هجو م18 و ربظ 815 ةقرو ء* دلجم « باو تايلك (؟) .
 1 . انيف ىف عبطو « ةبيرغلا ةيكرتلا ىلإ مجرت ىذلا خيراتلا سقت

 لاج : مسأ ( روظ * ةقرو ء * دلجم ) ريمدنوخل ريسلا بيبح نم ةرقف ىف أرق (0)

 اب ناكلا انه ريغ ىف ىمسب ىنْلا هس وه ناك اذإ ام فرعأ ت تسلو . برع نيدلا

 رخآ افاد ناك اذإام وأ « ةلالا هذه ىف حيحصلا وه نيمسالا ىأو ؛ برع نيدلا لالج

 . هحجرأ ام وهو « بقللا سفن لمي

 ( خيراوتلا مماج- 9) .



 دس

 فورطلا لوح اهتركذ ىتلا تامواعملا ني فصنم ناسنإ ىأ نأ دقتعأ

 اذه نأب عنتقي نأ دبال « اهنزو قح نيدلا ديشر خيرات فيلأتب تطاحأ ىتلا

 ةفرعم ىف قمعتلا دارأ نم لك هيلإ أجاي نأ عيطتسي دشرم ريخ وه باتكلا

 ىلع هفيلأ" ىف دمتعا دق نيدلا ديشر خيرات نأ مقاولاو . ميدقلا لوغلا خيرات

 تارك ذللو «ةيروطاربمالا تالجس ىف ةظوفحلا ةحيحصلا ةينطولا قئاثولا صف-

 كلذب و «ريمضلا ىح قداص لجر هفيلأتب ماقو ؛ ةريبكلا رسألا ةزوح ىف ىتلا

 نم رخآ ايتاك كانه نأ دقتعت الو . قدصلا تامنوقم لكل ترفوت دق نوكي

 هل رفوت دق خير راتلا نم ةرتفلا هذه ةسارد اودارأ نيذلا باتكلا عيمج نيب

 مدقي كلو ةرتفلا هذه ثداوح ديدحتل ورا لئاسولا نم انفلٌؤمل رفوتام

 . اهنع اقداص ادرس هئارق ىلإ

 ديشراهملع دمتعا ىتلا ةيلصألا تاركذللا انيدل تناكرول هنأ ناظلا باغأو

 هذه نكلو « اهليذمت وأ اهدروأ ىتلا طقنلا ضعب حيحصت انمطتسال نيدلا

 ةياخادلا بورحلا ءانثأ ىف ثدح دق اهءافتشا لعلو « تفتخا دق ةميقلا قئاثولا

 دقف . ماتلا بارلتا اهملإ ترجو « ةيلوخلا ةيروطاربمإلا تقزم ىتلا ةليوطلا

 مل اذلو « ائيشف اتيش اهب سانلا ةفرعم لقت ةغلب ةب وتكم تاركذلا هذه تناك

 ىرجملا مساتلا نرقلا ىفو . رانلل تماسأ دق تناك امبرو « تامهأ نأ ثبات

 ىلع ثداوحلا اضرعي نأ 2ك غلأو ىدز» ىلع اهو « ناريبش نابتاك دارأ
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 هباتك ىف ىلاثلاو 21” « همان رفظ » ةمدقم ىف لوألا « ديدج نم ثحبلا طاسب'

 مل نأ دارأ ىذلا ةعبرألا ناطوألا باتك ىأ 9 ةعبرأ ىسوأأ » ىسملا

 نافاؤلا ناذه بغرب لو . ةيلونلا ةب روطاربمإلل ةعب رآلا عورفلا خيراتب هيخ

 مدق ىتلا تاياورلا ريغ ىرخأ تاياور عابتا الضفو « نيدلا ديشرب ارينتسي نأ

 ىلع هرخاقمو ناخزيكتج دهع ءدب ىلع مالكلا ىف ادمتعاف « هباتك ىف اهجئأتن

 دنوخريم لاثمأ نم نيخرؤملاب اذه ىدأ دقو . هقيثحلا نع ةديعب صصق

 ( ىدزب ىلع اهس الو « نيريبشلا مهيقباس ةناكم ىف اوعدش نيذلا «ريمدنوخو

 ىسراف فلؤم كانهو . اهم خيراتلا ريهطت بحي ةخراص ءاطخأ اوعيشي نأ ىلإ

 هرك ذي ىذلا "7 وربأ ظفاح وهو «ىرهجملا مساتلا نرقلا ىف هتأش هبن رخآآ

 )١( ءهجوو رهظ 5 « هجوو رهظ ؛ ةقرو ء ا دلج « ريسلا بيبح « ريمدنوخ 311
- 

 ربظ هؤوال ,ءهجو هوا « ربظ هم45 ةقرو « ىزارلا رديح ؛ اهريغو « رهظ

 5 . ربظ 75 ء هجو ؟+ « رهظ 1١3 ةقرو « # دلجم « ريسلا بيبح ()

 ةنكلو « 6 تاره » ةنيدم ىف داو وربأ طفاحب فورعملا هللا فلعل نيدلا رون ()

 هنيئلؤلا ني ةناكم قرأ لتحي ناكو . لمت ايفو « نادمه » ةئيدم ىف هيابشو هتلوفا ىض

 اقدغأ ىنلا ( كككنل روميت ) « ناكروك روميت » ريمألا رابك 1 لانو « لاجرلا ءايقعو.
 الإ ةيسانم وأ ةصرف عدي لو ء ةصاخلا هسلاجم روضح ىف هل نذأو « همالغعإ تاآ هيلع

 ناطلسلا رصق ىلإ وربأ ظفاح لقتنا ئافلا اذه ةافو دعبو . هءاضر هل ربلظي نأ اهف لواح

 ..هل هرايك 1 ديدش ىلع لديام « رقسياب ازررم » باغلا ريمألا نم قلتو « خر هاش

 وهو ؟ ( ىرقنسياب خيراوتلا ةدبز ) هام امخض اباتك اهيف بتك ىتلا ةرتفلا ىه هذهو

 ىتح اهدئاقعو ةفلتخلا بوعشلا مظنل ضرعو « هلك ملاعال لصفم لماك خيرات ىلع ىوتحي

 نم لاوش رهش ىف ناجتز ةئيدم ىف وربأ ظفاح تاءو . ؟1-١5 496 معه ةلس

 .( هجو' ؟١ال ةقرو « " ح « ريسلا بيح , زيمنوخ )#9 .#١ د مسوغ ةنسا

 ةطوطخ ء ىزارلا رديح رظناو . وربأ ظفاح خيرات : مساب هخيرات ركذي ام اريثكو

 ٠ طريغو ربظ هول « ربظ هذ. 4 ةقرو « نيلريب ةيكللا بتكلا
 ف ىنأيي روتكدلا هرمشن ةيسرافلاب « « ىديشر خيراوتلا ماج ليذ » وربأ ظفاحلو )

 . باهجلا . ى( 1١97 ةنس ةيسنرفلل هجرت دق ناكو « ناربلع



 تدب #0

 'اباتك فلأ دقو ءريظنلا ىعطقنم ريدقتو لالجإب هدعب اونأ نيو هورصاعم

 .فوقولاب ظحلا اندعسي مل نكلو «ملاعلا بوعش عيجل الصفم اخنرات هن امض

 .اذه وأ « لوغلا خيراتب قلعتي ابف نيدلا ديشر جبن ىلع راس هنأودبيو - هيلع
 .ىرن ذإ 9« ىزارلا رديح خرؤملل ةرقق نم هجاتنتسا نكمبام لقألا ىلع

 محل لوألا نينسلاب ةقلعتلا ثداوحلا دنوخريم خيرات نم صخلي حرؤلا اذه

 هف دروام صن وه اذه » : الئاق بقعي مث  ناخ منأب هتاقالعو ناخزيكنج

 وه ناخ من أ نأ ىلع صني وربأ ظفاح خيرات نكلو « همان رفظ ه ةمدقم

 لوقلا اذهف . « هيلإ أل ىذلا وه ناخزيكتج سيلو « ناخزيكتج ىلإ أل ىذلا

 نم ءزجلا اذه ىف نيدلا ديشر ىلع دامعالا لضفي ناكوربأ ظفاح نأ ىلع لدي

 .نيينيصلا نيخرؤلا درس عم ءازجألا سناجتملا نيدلا ديشر درس قفتيو . هخيرات

 .نوفلؤم اهيورب ىتلا ثداوحلا ىف ظوحلملا قافتالا اذه دهشي و « قافتالا لك

 . مهقدصو نيفلؤملا ءالؤه ةطاحإ ىلع ةفاتخم تاغلب نوبتكي و نيدعابتم دج

 6 دع دع

 .تاياور ةيأب ىنطولا مهن رات نم نوظفتحم ال نيرصاعلا لوغلا نأ ودبيو

 رابخأ ضعب ىف رصحني مهني هنولواذتيام لك نأو « مدقلا نم ٍبيصن هل

 .ىف نزئس جننس هفلأ ىذلا باتكلا نأ كش الو . ريطاسُألا ضعب و باسنألا

 ,ىلع ىوتحي « ةيلوغللو ةيناملألاب تديمث ذاتسألا هرشنو «رشع مباسلا نرآلا

 .هجو ه١9 ةقرو , ةيكللا نيلرب ةبتكم ةيسرافلا ةطوطخلا )١(



 مسا

 ' مهجئارخإ ذنم مهخم رات لوحو « لوغلا نيب ةيذوبلا راشننا ةفرعم ىف ةديقم رابخأ

 ؛ةضمافلا رابخألا نإف هئافلخو ناخزيكنج دبعب قاعتي ايف امأ ؟ نيصلا نم.

 ةيأب اهتراقه نكمب الو اهل ةميق ال وغلا خرؤلا اذه انل اهمدقي ىتلا ةصقانلا

 نيدلا ديشر انل اهمدقي ىتلا ثادحألاو قئاقحلاب ةئياملا ةكساملا رابخألاب لاح

 :رشني ماق ىذلا ماعلا رشانلا كلذ نأ اديج فرعأ انأو . نوينيصلا نوخرؤملاو

 سرفلاو برعلا باتك مهنيو ؛ ةبيرلا نيمب انخرؤم ىلإ ظني ىلوغلل خرؤلا باتك

 ةفرعم نود ةيلوخملا ةيروطاربمالا ةايح نم ىلوألا روصعلل اوخرأ مهنأب اعيمج

 فترأبو « ةقباس ةيمالسإ راكفأ ءارو نيقاسنم « ثادحألاو قئاقتملاب ةمان

 تاذ تاركا نم اريثك ةغللا هذه ىلإ نوبسني مهلعج ةيلوغملا ةئالا مهلهج

 ضارتعالا اذه نم لوألا رطشلا ىلع تبجأ نأ قبس دقو . ىرتلا لصألا

 نبدلا ديشرل ترفوت ىتلا ةيتاوملا فورظلا رادقم تشيب و « ةيافكلا هيفامب

 نأ ىلإ اذه . اه-وري ىتلا ثادحألا قدص نمضيل اهذختا ىتلا تاطايتحالاو

 تاحوتنلا ةرتف نع ةدعابتم دج نكست مل نيدلا ديشر اهيف شاع ىتلا ةزفلا

 نذإ « هعسوىف ناكدقف . نيلوألا هئافلخو ناخزيكنج رصع تزيم ىتلا ةلئاملا

 « كلت ىف اقومرم ارود اوبعل نيذلا كئلوأ دافحأ وأ ءانبأ هسأر ىنيعب ىري نأ

 شاع دق ناك اذإو . اهاياحض اوناكن يذلا صاخشألاو « ةفيخلا ثراوكلا

 ' نأ مدعي مل هنإف« ةقلتخم عقاودب مهسوفن ىلغت صاخشأ عم وحنلا اذه ىلع

 تالجبس ىف ةظوفحلا ليصافتلاب اهنراقيو تامواعلا موقأ مههاؤفأ نم فقلتي

 ليصافتلا لك نأ معزأ ال ىإف كلذ عمو . ةريبكلا رسألا تاركذمو ةلودلا



 لل 1ع

 .بلغأف . ىخم راتلا قدصلا ةحرد ىف ىواستت نيدلا ديشر باتك اهاوتحا ىتلا

 ,نكمب ةميدقلا ةنمزألا ىلإ مجرت ىتلا ثداوملا نيب نم ريثكلا نأ نظلا

 ,ىدل نكيرمل امل نكلو . ديك أنلا هجو ىلع ةفئاز لب « بيرالالحم اهرابتعا
 .لسيجست ىلع همرصق دقق « عوضولا اذهل ةبسنلاب قيقحتلل ةليسو ةبأ فلؤلا
 . ةيلوغلا تاياورلا ىف اهدجو [؟ بتداول

 ,ىمالسإ بتاكى أ ىلع ريسعلا نم هنإف « ةينيدلا تارابتعالل ةبسنلاب امأ '

 ةبانكل ضرعتي نيح ايس الو « مالسإلا هيلع اهضرفي ىتلا دويقلا نم درجتي نأ
 لازال خرؤملا ضرعت دق اهرودب ةينطولا تارابتعالا نكلو « ةينثو مأ خير رات

 ةصاخس اعضو ناك « هسفن نيدلا ديشر هيف دجو ىذلا عضولا نأ ىلإ اذه . اضيأ

 .ناطلسلا ةقث عضومو « ىلوغملا نطاوملا كح ىف ناك هنأ كلذو . دح دعبأ ىلإ

 .ىف فرطتلا كلذ ىلإ زاحني نأ نكمملا نم نكي مل كلذلو ؛ هتكلممل اريزوو

 . ميعص ملسم هيلإ زاحني دق ىذلا ساجلا

 ةهج نم هارن انإف « مالسإلا كساس وقم نكن

 ,قحتست ىأرلا ىف ةهازنب امثاد كسمتيو « ىدجملا ريغ ءارطإلا بنجتي ىرخأ

 .ديدش نيدلا ديشر ناك . خرؤم نم تناك اذإ اهبس الو ؛ لالجإ لك

 .« مهيديأ ىلع تمت ىتلا ةلئاحلا ةلوطبلا لامعأ ىرطي وهف اذلو « لوخملاب باجيإلا

 ةعينشلا ةوسقلا بورض ءاضيأ ةفلابم نود نكلو « ةب ٍراوم نود ركذيو
 جييذتو ء اراهدزا اهرثك أو ندلل ملفعأ بي رختو «.بعشلا اذه اهيكترا ىتلإ



 -|م”واد

 .فيدجتلا بورض ظفحتو ءودهب روصي اك« مدن وأ قلق نود نيديدعلا ناكملا

 هفحاصملا اوقرم ثيح « ندملا نم اهريغو ىراخم دجاسم ىف اهب اوماق ىتلا

 . مهليمم دواذم ةنيملا اهتفلغأ نم اوعنصو ءاضرأ اه اوقلأو

 اك «نيدلا ديشر ىلع قبطني ال هنإف « ةيلوغملا ةغللاب لهملا ذخأم امأ

 نمو « ةغالا هذهب بتك هنأ دك ؤ ب ءانلق اك« هسفن وه هنإف ؛ انرشأ نأ قبس

 امازا تاكل « ةقيقحلا هذ هوه رك ذي ملوإو . ةقيبع ةفرعم !هفرعي وهف مث

 ىف لوألا بصنملا لتحي لجرا نكمي فيكف الإو ءاهنرتقت نأ انيلع

 ءاحنأ عيمج ىف لمعتست ىتلا لوغلا ةفل لهي نأ ةيلوغملا ةيروطاربمالا

 نواتحي نيذلا صاخشألا نم ىصح ال دع اهريغ فرعي الو « ةيروطارمالا

 ةدقعملا لئاسملا لحب نأ « كلذ نود « عيطتسي فيك ؟ نك امألا مفرأ اهيف

 ايف تيبو «هيلع ضرعت ىتلا ةريسلا اضل ىف ميو يبو هداصت ىلا

 ءارمألا ىتش عم لصاوتملا لسارتلاب موقيو « اهعاونأل رصح ال ماهم نم هلباقي

 ةيكرتلا تايكلا نيب طاخمي ناكهنأ هيلع ذأ اذإ و ؟ ناخزيكنج ةلالس نم

 هارت اننأل « اردان الإ هل ثدحي نكسي ل كلذ نإف « نايحألا ضعب ىف ةيلوغلاو

 ةغللا نم هددصي وه ىذلا حلطصلا ناك اذإ ام ىلع صني مومعلا هجو ىلع ٠

 ,ىلا ةجبللا نأ انلاب نع بيغي نأ حصي الو ء اذه . ةيلوغلا نم مأ ةيكرتلا

 هفافض ىلع ملكتتت ىتلا ةجهللا اهسفت ىه نكست ل سراف ىف ملكتت تناك
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 زيغرقلا ترم لفاحج مهباكر ىف نورحي اوذسخأ « ةيبرغلا ايمنآ ملاقأ ىتح

 شوي . ةيكرتلا نوملكستي اوناك ءالؤه لكو ؛ ممريغو نامنلا روحي والاو

 نوكت نأ دب الو ؛ ةدحاو ةغلال « نيتغل لوادتت تناك هئافلخو ناخزيكنج

 ءارج نم ةلدابنملا ةراعتسالا قيرط نع ىرخألا ىف ترثأ دق نيتغالا نم لك

 امنأ ذإ ء هسفن ناخزيكنج رصع ذنم كلذ ثدح دقو « ىبويلا كاكتحالا

 ريمأ ) ريبكلا ريمألا ىأ « نايو جولأ » بقلي دلو هل ناك هنأ فرعن

 تاحي زلا نوكت نأ اضيأ دب الو . نيتغللا نم طيلخ مسالا اذهو . ( ككرزع

 دق « كرت لصأ نم ءاسنو ىلوغم لصأ نم لاجر نيب ايموي عقت تناك ىلا
 ايس الو « ةيلوغلا ةغللا ىف ةيلوغلا ريغ تارابعلا نم ريثك لاخدإ ىلع تدعاس

 ىف ةيكتلا ةغللا مامأ ةيلوخلا تشالت ىتح نامزلا نمنرق فصنو نرق ضم مل هنأ
 ناك روميت دهع ىنف . لوغملا ءامألا ضعب اهلتحم ناك ىتلا اهسفن ملاقألا

 هذهبو . ةيكرتلاريغ نوملكستيال رهملا ءاروأم دالي نواتحي نيذلا لوغلا ناكسلا»

 ةنس روميت قلتقناطاسلا سعأب كاشتياكىتررح قلاةيملعلا ةزاجإلا تبتك ةغللا»

 ليقو. "00ج لوم اه و ةالا اهرشنو ءا اها 1 سوال م. +

 نييبونجلا نيب ةدهاعمتدقع «ىداليماراتلا نم 1م ةنس ىف ىأ « ةرتفلا هذح

 4 ةيروغي وألاةغللاب ثتررحو كاشتباك ءاسمأ دحأ سو رحال افك نينطوتسملا

 ٠ اهلي امو مهو س ءدج ظنمءومطعم لعد ©كعمام 0)



 © معومامألل 8هلنععأ قولوجيب ىشلوداب فصوو ٠ و ةيكرتلاب ىأ

 ءرلا ىلع بجيو » : لاقق « ىاطخ » ىلإ لوصولل راجتتلا هعبتي ىذلا قيرطلا
 لدي امم « « اديج ( ةيكسناموكلا ) ةغللا نوفرعي نيمجرتم هعم بحصي نأ
 لصواملو . ايسآ ل امش ىف ةرشتنم تناك« ةيكرقلا ةغللا ىأ «ةغللا هذه نأ ىلع

 ىف كاشتي اك ة مساع ىارس ىلإ « 0دوماده115 سيلاكسب ؛ ىناكسشنرفلا بهارلا

 ةغللا ىه اهنأل «ريسما ىف لغوب نأ لبق ةيناماشلا ةغللا عتي نأ دارأ م8١ ةنس

 ةيلوغلا ةنالا ىف دجنو . © اهريغو ىاطملا ىفو سرفلاو راتتلا دالب ىف ةلوادتللا
 نكت مل اهلل ىتلا ةيكرتلا تارابعلا ضعب سراف لوغم اهملكستي ناك ىتلا
 640 نددلا ديشر تارقف ىدحإ ىف « الثم « أرقنف . ةيماعلا ةغللا ىف الإ لمعتسنآ

 «وك الو سمأب ) « نيدي زوسوشيكو نديفيل ري وج الوه » : تاملكتلا هذه
 ىف ةيلوخلا شويجلل ماعلا دئاقلا ناكو . « «ءاوءطه وشيك مالكل اعبت

 ةملكلا هذهو ؛ ©« 8هزءاوبطءواطن ( ىكب رلكب ) » بقل لمحت سراف

 « زورون » ريمألا ناكو . ءاوسلا ىلع اهتغيصبو اهمدامب ةيكرتلا ةغللا ىلإ ىعتنت

 )١( ص | عالعرع |زوندانءطعب 00عراعم وكبرحوأ ١18١ مسجلا تايرود ء 5
 ص « خيرات " دجم , ةهدقلا بادآلاو خيراتلا مسق 11١6 .

 .؟ ساق ظولعو لعااو معععوأسو (؟»
 2« |لزوأمملأعو !ةراهعمرانوت١ عمءاعفاةكاأ عقر !"هوطعأوب ماشوم (؟
 ..1514 ص ا« قحلم

 . ىبظ 41١" ةقرو ءا "4 مقر ةيسرافلا ةطوطخلا )04

 ةقرو « فاصو خيرات 4 ربظ 4١ ةقرو « ه8 ةبيرع ةطوطخم « راصبألا كلاسم ()
 .هجو "58 و ربظ ؟؟*+



 | 1مل

 ىلإ لصو الو . لالغألاب البكم نازاغريمألاب هيلإ ثعبي نأ ناشوديب دعو دق

 ىلع هثح « كلذ نم سكسعلا ىلع « لب « هتنايخ ىف ركفي مل باشثلا هديس

 الو . ىلوغملا لهاعلا رصق ىف هتماقإ لالخ هب ملعو هآر ام ىلع هعلطأو « ةروثلا :

 اطبر طونرم 1” لجرمب هيلإ ثعب  لهاعلا اذمل هدعو نم للحتي نأ دارأ

 ةغللاب هريسفت نكمي ظافلألاب بيرغلا رخاسلا بعالتلا اذه نأ عقاولاو - اكحم

 .سراق ىف ةيلوغلا ةرطيسلا ةرتفو . لجرملا ىلع اهمف نازق ةملك لدن ىتلا ةيكرتلا

 ةغل ىف « ىشيم » ب ةيبننلا ثدحلا ءامسأ نم ريثكلا اهمف لخد ىتلا ةرتفلا ى

 ,حص اذإو ؛ ةيلوغلا ةغللا ىلع ةبارغلا لك ةبيرغ ةغيصلا هذهو . دالبلا كلت

 مث « 6« شيم » .ب ةيبننلا ةيكرتلا نيلعافلا ءامسأ ىلإ مجرب اهلصأ نإف « ىريدقت

 . ةيسرافلا ةغللا ىف داتعم وه امل اعبت « ثدحلا سا نيوكست ءايلا اهلإ تفيضأ

 .نلفلا بلغأف « انفلؤم خيرات ىف أطخن تمسر ىتلا ةيلوغلا تارابعلا نع امأ

 .كللت اوبتك نيذلا عناسنلا ىلإ عجري فيرحتلا نم بورضلا هذه مظعم نأ

 .نأ فرعن .ىرحنو . قيقحلا اهئاجه ديدحتي ةيانعلا تود اقافتا تايكلا

 . مهمامأ اودجو اذإ « لوغملا ةغل ىلع بناجأ مهو « نييب روألا حارشلاو نب رشانلا

 اهريخ اوراتخم نأ اوفرعي م « اهني رايتخالا مهيلع متمتو تافالملا نم اددع

 ريمدنوخ ؟ ربظ ه4 ةقرو ء 4 ج « دنخريم ؟ رهظ "هه ةقرو « نيدلا ديشر )١(

 .هجو 45 ةقرو « * > « ريسلا بيح



 ل مو سس

  ليبقلا اذه نم ىتلا ءاطخألا مهيدل ترثك اذهلو : ةفداصملا قيرط نعالإ

 . نيدلا ديشر ىلع باعي نأ نكسميال صقنلا اذه لثم نكلو
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 نيدلا ديشرا لوغلا خيرات اهم فلأتي ىتلا مطقلا فلتخم نيب دجوب

 ةايحو «ناخزيكنج ةايح : اهو « صاخهجوب ءارقلانامهم امهمأ ىلودبي ناتعطق

 رابخألا ىلع « تلق نأ قبس اك قابطنالا مامت قبطنت ىلوألاو . ناخ نازاغ

 هفرعأ نأ ىزع ىف ناك املو « كلذلو . نوينيصلا باتكلا انيلإ اهلقن ىتلا

 مدقأ نأ تيأر دقف «تاسبتنملا نم راثك إلا قيرط نع انفلؤم دوهجمب ءارقلا

 هتااياوزلب اهتراقم عم نيدلا ديشر نم ةسبتقم اهرسأب ناسزيكنج ةايح مهل

 ةعطق هواتت ىذلا ناخ نازاغ خيرات امأ . ريمألا اذه نع انيدل ىتلا ىرخألا

 نوكي هنإف « ةدلاملا هنآشنمو ريمألا اذه لامعأ نع فلؤملا اهنف ملكتي

 ماق دقو . هنع ةقداص ةروص ىلأرقل مدقأ نأ دوأ تنك دقوءالصنمو اماه الصف

 « ةيزيلجتالا ىلإ هنم ىلاثلا ءزجلا ةمجرتب 61ج مدارنعإم كيرتأب كرك ذاتسألا
 مطقلا نم ةعومج نص « ناخ نازاغ تآشنم » ناونع تحن اتكلكّىف هرشنو

 ريغ اتلمع لمحتل نكت مل ةرشنلا هذه نكلو « قرشلا بدألا نم ةراتخلا

 ءىف دجوت داكتال اهنع ملكتن ىتلا ةعومجلا نأل ءالوأ ء كلذو . "2 دحي

 ذوخأم زجوم الإ هنم كيرتاب كرك لوانتم ىف نكي مل هنأل ايناثو ءاسنرف

 .اهليامو ١45 س , ؟ دع العنب جوزوالع اكادءوااومرم 0١



 ب ؤغءال

 ىف وه اكلك "أب لصفلا ىلع دمتعأس تنكف انأ امأ . «ريسلا بيبح » نم

 . هيلع هلوصح مدع نم فسألا دشأ ملاعلا مجرتلا فيسأي ىذلا لصألا

 ةفلتخم افورظ نكلو « ىسفنل اهتعضو دق تنكىتلا ةطخلا ىه هذه

 . ةسوسحم ةروصب ىرظن ةهجو تريغت ةرتفلا هذه ذنف . اهقيقحم نود تلاح

 اميرات 91هنه9ودد 0'0طووم» نوسود اجداروم ذاتسألا ردصأ دنخ

 باتكلا اذه رشن ىلع بترتو . ةقد لكب نيدلا ديشر خيرات هيف عبتا لوغملل

 تمادام « لبق ىذ نم ةرورض لقأ ناخزيكتج ةايح ةمجرت تحبصأ نأ مقلا

 مغازو او تما« اوركأل ىتب خيرات اهنمضت ىتلا ةحيحصلا ريغ رابخألا

 نكلو.قدصأو اهنم قت أ رابخأ اهلحم تلحو « توزتا دق نيعماجلا نم هريغو

 نأ ررقت « ةيكسللا ةعبطلا ف ةيقرشلا تافلؤلا ةعوجم عبط ىلع مزعلا حص امل
 سمألا لوأ ىف تنكو . تاقيلعتو ةيسنرف ةمجرتب اهنم فلؤم لك بحصي

 قكلوم ةطلاو ةلكهنم فذحأ نأ نود نبدلا ديشر دلج رادصإب تدبعت دق

 ةايحلا رصق ىف تركفو « ىسفن ىلع هتضرف ىذلا لمعلا ةماخذ تصحفت امل

 ىتقاط قوفي لمعلا اذه نأ تنقيأ « لاخلا ةعيبطبةعابطلا هب ريست ىذلا ءطبلاو

 ىلع ترصتقاف . هتياهن ىلإ هب لوصولا لمآ نأ لاح ةيأب عيطتسأ نل ىتنأو
 تقولا ف تدجو اذإ و .سراق ىف لوقلا خيرات جلاعي ىذلا باتكلا هج رشن

 نيناطلسلل ةيليصفتلا ةايحلا ىلع « تلق اك « ىوتحم ىذلا قحلملاب هتعبتأ « ةحسف

 . ديعس ىأو «وتياجلا وأ 04 هدئبادخ



 دك جا بح

 ىف « ةمدقلا هذه هيف تبتك ىذلا تقولا ىف ةيكلملا ةبتكملا تناك

 ىهو . اهرئاخذ نيب نيدلا ديشر باتك مضت ىتلا ابروأ ىف ةديحولا ةبنكلا

 ىقلا امهنم ىلوألاو . لماكلا مطقلا نم اهالكو « هنم نيتخسن ىلع ذوحتست

 «ىوتحنو نيتخسنلا لك أ ىه 1”. قرب اهيلإ ريشأ لاو سرهفلا ىفدسب ديقت مل

 قبس اك «ديعس ىلأو وتياجل ةايحلاعي ىذلا قحلملا ىلع « ىرخألا نعةدايز

 نيثالثو عبرأ نم نوكستت ىتلا,ةطوطخلا هذه خسنب ماق دقو . تركذ'نأ

 نم مبارلا مويلا ىف اهنباتك نم ىهناو ٠ هللا دبع نب دوعسم ةقرو ةثامسهو

 قاروألا نيدلا ديشر باتكلتحيو . ١4904 1489 /مرلكل ةنس بجر رهش

 هىلإ 444 ةقرولا نم « دلجلا ةيقب امأ . ىلوالا ةئامبرألاو نيعبرألاو عبسلا

 نر هأش سمأب مسالا لوهجي فلؤم اببتك لكس ىلع ىوتحتف « ه4 ةقرولا

 : كبل رويت نا

 ىلإ عجرتىتلا ءاطخألاب ىأالم اهنكلو « ليمج طخم ةب وتكم ةطوطخلاو

 . ةريسع اهتءارق لحج امم « ماجيإلا طقن عضو لمهتام اريثك اهنأ اك« خسانلا

 ءامسأ نم ريبك ددع ىلع ىوتحي باتكلا نأ صقنلا اذه ةعانش ىف ديزب امجو

 . اهريغوأ ةينيصلاوأ ةيلوغملا ةغالا ىلإ مجرت ىتلا تالكسلاو ندلا ءامسأو مالعألا

ةقشم تالكلا هذه نم ءزل حيحصلا قطنلا ديدحتنو ءاجحلا طبض ىنفلكد قو
 

 نع لودعلا ىلإ ارارطضا تررطضا دق ةيقابلا تالكلا امأ ؛ امل دحال

 . اهمادختسا



 مدس 1م

 ىممو . صقنلا نم ريبكب ناج ىلع نيدلا ديشر باتك نم ةيناثلا ةخسنلاو

 فصو بناج ىلإ « ىوتحتو « عطق ربك أ نم ةقرو نيسحو ةئام نم نوكستت

 اذه ةايحن نمربك .ألا ءزجلاو ناخزيكنج بسن ىلع « ةيلوغااو ةيكرتلا لئابقلا

 ءاطخألا نع الضف « ىوتحي اهنكلو“ هب سأ,ال ةطوطخلا هذه طخو . ريمألا

 اهنم ةدافتسالا لمجي صاخ. بيع ىلع « ىلوألا ةخسنلا عم اهبف كرتشن ىتلا

 ىتلا تايكلاو نيوانعلا عيمج نأ كلذو .٠ ةليحتسم ' هبش لب « ادج ةريسع

 بي ماق دقو . ضيبأ اهناكم كرت دق رمحألا دادملاب اهبتكي نأ خسانلا ىلع ناك

 خيررات نم هزجلا اذه ةمجرتب 56انو لع اد 0ما»« نبالا اورك ال ىد

 ىف ةجرتلا هذه ىلع اريبك ادام هدلاو دمتعاو « ةيسنرفلا ىلإ نيدلا ديشر
 ىوذ نم ناك اورك ال ىد تبي نأ كشالو . 000 ناخزيكنج ةايل هتسارد

 « فيرحتلاب ءىلم صقان صن الإ هيدل نكي ملامل نكسلو « ةردانلا بهاولا

 . فسأ ىأ انسوفن ىف ريثيال هباتك نادتف نإ

 ةبتكملا ىنق . ةديدع تاهج ىف باتكلا اذه نم خسف دجوت مويلاو
 اهادحإ « هنم ناتخسن « ىريدقت حص اذإ « جريسرطب تناس ىف ةيروطاريمإلا

 مث «اهنوك دق "7 وسور ذاتسألا موحرلا ناك ىتلا ةليجلا ةعومجملا نيب تناك

 اهترتشا ىرخأو « انيق ةبتكم ىف ىرخأ ةخسن كانهو . 57 ىلإ تلقت

 ه١ _ثهعو مع الزولمزع لع 0عموطاععوم نانزيكتج خيرات )١(
 ؛ ؟غءعرعأا لع ءققاودودعك لزالعتور مقهماندعرلا5 هءاعمتقااع (؟)
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 ا

 فيسيتلا ةبتكم ىف مويلا ىهو < شئر ذاتسألا ةئرو نم ةيزيلجمإلا ةموكملا

 لبقالإ باتكلا كلذىلع لصحي مل يركلا ديسلا اذه نأ ودبيو . ىئاطيربلا

 ىف رشن ىذلا سرهفلا .ىف دلجلا اذهل رك ذ ىأ دجأ مل ىنأل ؛ زبجو نمزب هتوم

 . « !"انمعو 0'0ءم؛ قرشلا زونك » ةعوجت

 نلدنف

 ءاهنع انماكتت ىتلا ةيخم راتلا ةعومجملا بناج ىلإ « نيدلا ديشر فلأ دقو

 ' باتك » وه بتكلا هذه نم هنع مكتتنسام لوأو . ىرخأ بتك ةدع

 نب رشعوةعبرأ ىلإ « مسقنيو ىعار زااداصتقالا فثحبب ىذلا« راثألاوأ ءايحألا

 : ددصلا اذه ىف فاؤلا لوقيام بيرقتلاب اذهو . ©"”الصف

 تامالعلاو رلاو دربلاو ةفلتخلا لوصفلاو ةنسلا نع لوألا لصفلا ءاكتي »

 ةراملا سوقطلاو ضرألاو ءاملا ىف'ىناثلا ثحبيو . رطملاو حايرلا ىلع ةلادلا

 عاونأ نم عون لك بسانت ىتلا ضرألا عون ىلإ ثلاثلاريشيو . ةدرابلاو
 دئاوفو « اهعابتأ بحي ىتلا لئاسولاو اهنم لكل حيلصت ىتلا تارتفلاو « تابنلا

 .ضرألا ىرو تاونقلابقاعتيام لكل وح عبارلا روديو.ليبقلا اذه نم ىرخأ

 نم اهديج زييمت ةقيرطو «روذجلاو بوبملا ملاعي سداسلاو . . . ساالعاو

 . امسرغ بجي ىثلاو اهرذب بحي ىتلا تانابنلا نع عباسلا ملكستيو . اهئيدر

 )١( مقر ةيرع ةطوطخم 55" .



 - عواد

 ةعرزيلا « ةبك افلا تاذ ريغو ةبكافلا تاذ راجشألا ىتش نع نماثلاو

خأءاوجأب ةصاخ مأ اندالب ىف تبنيامتناكأ ءاوس « ةيربلا وأ
 ثحبي و . ىر

 هعاونأ ىو « دامسلا مادختتسا ىف رشاعلاو . هدئاوفو راجشألا ميعطت ىف عسانلا

 باشعألاو رضحلاا اومامشلا عاون أف رشع ىداحلاو.هصاوخ ىتشو هدئاوفو«ةفلتخلا

 حمقلا ةعارز نع ليصافتلا ضعب رك ذي رشع ىلاثلاو . ةيئاذغلا
 نعو «ريمشلاو

 ةعارز ىف رشع ثلاثلاو . اهنم لكم اهينجن ىتلا ةدئافلاو «ناويملا عاونأ ىتش

 .ليبقلا اذهنم ىرخأتاتابنو بنقلاو ةلينلاو ناتكلاو مسمسلاونطقلاو ركسلا

 براقعلاو ىعافألاو لفلاو ناريفلاو دارجلا داعبتسا لئاسو ىف رشع مبارلاو

 جاجدلاو ماجاب قلعتيام لك ىف رشع سماخلاو . ةراضلا تاناويملا نم اهريغو

 رشع سداسلاو.اهنم عون لك اهب رئاكتب ىتلا ةقي رطلاو « ةفيلألا رويطلا رئاسو

 . ةيربلاو ةسنأتسملا تاناويملا رئاس ىفو ءريجلاو رقبلاو ليخلا عاونأ فلتخم ىف

 اهب نيدن ىلا ركسلا عاونأ فلتخمو « لحتلا عاونأ ىتش ىف رشع عباسلاو

 ضراوعلاف رشع نماثلاو.اهلظفح ةقيرط عم تاتابنلا نم اهطبنتسنوأ تاناويحلل

 حساتلاو . اهجالعوأ اهعنم لئاسوو تاتابنلاو هكأوفلاو راجشأالل ضرعت ىلا

 ريغوبسيزلاو ذيبنلاو ركسلا عاون أو بوبحلا ىتشو حمقلا ظفح لئاسو ىف رشع

 ةيصصخلا رئاملاو لزانلا ءانب ىف اهعابتا بحي ىتلا دعاوقلا ىف نورشعلاو .كلذ.

 نفسلا دييشت ىف نورشعلاو ىداملاو . ةينبألا رئاسو نوصحلاو ربلا لامعأل

 عون لكب ةصاخنا تافصلا ىف نورشعلاو ىتاثلاو . رباقللو روسجلاو دودسلاو



 د إعمال

 ى نورشعلاو ثلاثلاو . هنم اهمدافتسا نكمي ىتلا ايازملاو « ناويملا عاونأ ن

 : اهمادختسا ةقي رط عم « مجانملا نم داوملا نم اهريغو نداعملا جارختتسا نب

 : اهم عون لك صئاصخو « راجحألاو نداعلا هيل ىف نورشععلاو عبارلاو

 . « اهتم اهب ةدافتسالا نكمي ىتلا دئاوفلا بورضو

 باتكلا اذه انيلإ لصي و

 جاتنإ نم !ءزج الإ « اهمجح غلب اهم « ةفلتخلا بتكلا هذه تسبلو

 كاتب هنم توهاللا مولعو اي زيفاتيملاب الاغتشا رثك أ ناكهنأ ذإ « نيدلا ديشر

 ليم لوألا هبايش ذنم رعشي ناك انفلؤم نأ قبس امف انركذ دقو . لئاسلل

 هعضاوت نكلو ؟ نارقلل ىفوصلا ىنعملاو « ةينيدلا دئاقعلا ىف لمأتلا ومن صاخ

 دج تقو ىف الإ هريكفت تارمث رشن نم هأعنم دق ىعيبطلا هءايحو مجلا

 ضعب ةليوط ةلاسر ىف ةينيدلا لئاسلا نع اهبتك ةلاسر لوأ رصحنتو . رخأتم
 « ةيهلإلا ةيانعلا نم دوصقم ىعأ دمت ةيمأ نأ ىلع اهف نهربي نأ دارأ «ءىشلا

 نأ دارأ ىنلا نإ نيدلا ديشر لوقيو . هتلاسر قدص ىلع مساح ليلدو

 صوعأ ىف ريكفتلا ةكلم هبهوو « هتريصب رانأف «هداهجا نسح ىلع هيزاجي

 ٠١ه « ١7ه ةنس ذنم ىنعأ « نيملا اذه ذئمو . ةقئاف ةلوهسب ةينيدلا لئاسلا

 ىلا ةديدعلا راكفألا رشن ىشخمي دعي ملو « هسفن ىف انفلؤم ةقث تدادزا « 5

 . . ةليوطلا هترباثمو بصلنأ هلايخ هيلإ اهبىحوب

 ( خيراوتلا مماج_-١٠)
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 رسفي نأ ىف نيدلا ديشر ىلإ © وتياجلأ ناطلسلا بر ءانثألا هذه ىفو

 ىتلا طسبلا بورض لكب هتاريسفت دوزو لوبقلاب عراسف « نآرقلا تايآ ضعب

 اهلك اهعمجخل « ةفلتخم لئاسم ىف لئاسر ةدع بتك دق ناكو . اهلمتحت نأ نكم

 انيديأ نيب ىذلا فلؤلا اذه نوكتيو . « تاحيضوتلا » هامس دحاو رلم ىف

 هتعفد ىتلا ثعاوبلا نع ةمدقملا ىف ملكتيو . ةلاسر ةرشع عستو ةمدقم نم

 ةيناثلاو « هللا ممل ريسفت لوح ىلوألا ةلاسرلا رودتو . باتكلا اذه فيلأت ىلإ

 00 لوح عسوأ ليصافت ىلع ىوتحت ةئاثلاو « تادوججولا منت تزرع

 م1119 في انما اولاق مالا ةيئارقلا هللا قيدطق ةسارار يق

 نق او "7 حوذلا نع كول اسي َو » : ةيآلا ريسفت ىف ةسماكناو

 لق » : ةروس ريسفت ىف ةعباسلاو « « ؟ "و رام ادد

 ةعساتلاو « قباسلا ريسفتلل ليذ ىلع ةنماثلا لمتشتو . 7 « َنورفاَكْلا ابالي

 ةقيبع ةشقانم ةرشاعلا ىفو « هيلإ فلؤلا ءادعأ اههجو قتلا نعاطلا ىلع درا ىف

 ««...ةدنجم دونجحاورألا : ثيدحلا ريسفت ىف ةرشع ةيداخلاو « جارعملا ةلأسل

 كاني نإ ): ىلاعت هلوق ريسفت نعو « ىبنلا بسن نع ةرشع ةيناثلا كنتو
 < دمح ىننلا ةيمأ ةلأسملاحضاو اضرع ةرشع ةثلاثلا مدقتو « "06 ... موكا

 )١( ةقروو « ربظ هه هقرو « "65 مقر ةببرع ةطوطغم  55١هجو .
 ةيآ « ةدئاملا ةروس (؟) 1١6 .

 . 85 ةيآ « ءارسإلا ةروس ()

 . ١ ةيآ « نورقاكلا ةروس (4)

 . ١ ةيآ ء رثوكلا ةروس (5)



 عاب

 ى ثحبت ةرشع ةسماماو « ىلازغلا مامإلا ىدقتنم ىلع در ةرشع ةعبارلا ىفو
 اهنار ايؤر ىف ملكسنت ةرشع ةعباسلاو . . . ةرشع ةسداسلاو « ىلعلاو لقعلا ومس

 ةرشع ةمساتلا لمتشت اريخأو « ناسحإلا ىف ثحبت ةرشع ةنماثلاو « فاؤلل

 الماش اريسفت بتكي نأ ريالا ديشر مزع ىف ناكو . ءاملعلل عدم ىلع

 ناك 2 : ددصلا اذه ىف لوقيف « ليصفت عسوأب ةيآ لك هيف طسبي ؛ تآرقلل

 رحب سدقلا باتكلا اذهريسفت نأ كردأ نأ ثبلأ مل ىنكلو « رع اذه

 دهج لك لذبأ نأ ىلع بجو دقف « هبابع ىف ترمقتا اذإ ىنأو « هل ءىطاشال

 تيأر كلذلو ء« تقو عرسأ ىف هئطاش ىلإ لوصولاو « ةدم برقأ ىف هروبعل

 زجوأ ىف ىفده ىلإ لوصولا عيطتسأ ىتح رصقأ قيرط عابتا ىل ردح هنأ
 نأ زومي ال هنإف ام ءىش مامتإب رخفي نأ ناسن الل ناك اذإ ةقيقحلا ىفو . ةرتف

 ذخأت نأ انل حصي فيكف . نينس مضب نم رثك أ ءىثلا اذه هنم قرغتسي

 ىف انسقنأل ردقت نأ عيطتسنال نحنو ؛ ةليوط ةايح قرغتسي المع انقتاع ىلع

 ىنجأ نأ تعطتسا « ىرمع ىف هللا دم اذإو « اذه ؟ ىدم رصقأ الإ دوجولا

 مو ء مثض باتك فيلأت ىف تعرش اذإ امأ . زيجو نمز ىف هتزحنأ امرامث

 هيرتعيف اصقان لظي ىلع نإف « هماتإل ىنكي ام ةايملا لوط نم هللا ىنبهم

 ناسنإلا نأ ديك ألا نم هنأ نع الضف كلذو . نايسنلا هيلع مذجو لاعإلا

 . اهيف وه ىتلا ةظحللا ريغ ىلع لوعي نأ هل زوجي الو « ثولل باوبأ ىلع امئاد

 نأ لاما تنجو ةقارقل لك ريش مايقلا تدرأ ول ىنإف كلذلو



 سس اعمال

 ريفوتب ىسفنل ىفأ نأ يطتسأ ال دق ىنأ نيح ىف «ريبك باتك فيلأت موقأ

 قلعتي ايف لوقلا اذه سفن لوقي نأ ناسنإلا نكمي متن . هل مزلي ىذلا غارفلا

نيح باوصلا ىلإ برقأ نوكي هنأ هيف كش ال امم نكلو ؛ ةدحاو ةيآريسفتب
 

 نينسلا قرغتسي لمع ىف هسفنب جزول امم اريصق اتقو قرغتسي لمع مامتِإ ىف لمأي

 دهج قي رط رصتخأ نأ ىلإ اهاثمأو راكفألا هذه ىف تدح دقو . لاوطلا

 ملعلا ىف نيرحبتملا نيرسفللاو نيفلؤملا بتك ىف رظنلا ثمعنأ الو . ةقاطلا

 الإ « نايحألا بلاغ ىف ءاوموقي مل رخاوألا نأ تدجو « قبنثلاب ملل دوهشللو

 «كلذ نم تنقيت املف . ةديدج تارابع ىف اهغوص عم لئاوألا ريسافت اركب

 نأ نود اليوط اتقو لبع ىف تقفنأ « موطخ توطخ اذإ ىإ : ىسفنل تلق

 اذإ « ىباتك ةءارق نم ءرملا اههنجي ةدئاف ىأف الإو . ركذت ةدئاف هل نوكت

 ىتادقلا بتك اهيوطت ىتلا ةديدسلا ءارألا راركت ىلع ىدهج ترصق

 ؟ اهنوطي ىف

 ىنهذ ىف تأرط اذإ : ابعابتا ثيأر ىلا ةقيرطلا ىه هذهف « دعبو

 ىلع اروف اهب تحرط « ةحيحصلا ناسلاو قفتتو يبسلا لعقلا عم ىشمتت ةركف
 « ىرخأ ةبج نم « ىنكسلو ؛ ةليوط تاشقانم ىف قايسنالا بنجت عم « قرولا

 ىباتك ءاجل  امات الاهإ ىنوقبس نيذلا نيرسقلل ءازآ تلمهأول ىنأ تيأر

 تاظحالم نأ ةقيقللاو . ىسفنل هتمسر ىذلا فدملا غواب نع ترصقو « اصقان

 قاقتشاب ىنعي اهضعب و هةلججلا ىنعمب متري اهضعبف « ىجاونلا ةفلتخم ءاملعلا ءالؤهب



 | غول

 ,لك اشملاب اهضعب و « ةفلتخلا لجلا ىف اهبدترتو اهغيصب اهضعب و « تالكلا

 .لكو . ةيزاجلاو ةيقيقملا تالالدلا ىلع همه رصقي رخآلا ضحبلاو « ةيوحنلا

 مهف نسل هنم دبال ىرورض اهضعب و لب « هئراقل ديفم « هباب ىف ديج اهنم

 ريسفت ىف أديأ نأ لع « ريكفتلا اذه لك دعب « ىنأر رقتسا دقو . صنلا

 ,مث « هيلع اوراس ىذلا ماظنلل اعبت اهببترتو نيقباسلا ءادلعلا ءارآ عمج ةيآلا

 . ةصاخلا ىراكفأب امعبتأ
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 ةينيدلا هتافلؤم ىتش ىف نيدلا ديشر هكلس ىذلا كلسملا وه اذه

 بتك ة دع أدب ىتح هنع انملكت ىذلاباتكسلا نم ىبتتي دكي ملف .ةيفيزيفاتيلاو

 هبتكلا كلت نم هيف راسام لوأو . لقعلا اهقدصي داكيال ةعرسب اهابنأ ىرخأ

 .:نيتلاسر ىلع لمتشي اهلوأ « نيمسق ىلإ مسقني وهو . « ريسافتلا حاتفم » وه

 هلزالا باتكلا اذه ريسفت نأ ىلعو « نآرقلا ةغالب لاكى لع اهالوأ ىف نهربي

 <« نيرسفلا ىف ةيناثلا ثحبتو . امل ر صح ال راكفأو ءارآ ىلإ قيرطلا حتتفي

 . اهعابتا مهيلع بحي ىتلا دعاوقلاو «مهتاقبطو

 ريما ةلأسم ملاعت ىلوألا : لئاسر تس نم ىناشلا ءزمجلا نوكسيو

 «ةحلاطلا لامعألا ىلع باقعلاو « ةحلاصلا لامعألا ىلع ءازيلا ىف ةيناثلاو ؟ رشلاو

 ةايملا لوط ىلع مالكلا ىف ةثلاثلا عوضوم رصحنيو ؛ ةفاتخلا ريصلا عاونأو

 هللإ ةعبارلا فدهتو ؛ انرامعأ ةيابن ىف ءطبلا وأ عارسإلاو ء اهرصقو ةيرشبلا



 ااع»م دنس

 فراهيبلاو , خسانتلا دينفت ىلع ىوتحت ةسماخلاو ؛ ردقلاو ءاضقلا ةلأسم لح

 ءةيبلإلا ةياعرلا : تايلكلل ةشقانم اهيف ةسداسلاو ؛ ماسجألا ثمب ىلع ماتلا

 ىلاعملا ىلع لدت ىلا تاركلل مث « ملاطلاو « ظحلاو ؛ ةداعسلاو « حالفلاو

 . كلتل ةداضملا

 رهش نم مساتلا ءاثالثلا موي ىف « ةيناطلسلاب » ىمسملا باتكلا أدب دقو

 © وتيالأ ناطلسلا ىدل دقع عامتجا بقع «/ 1١5:05 ءا/5١ ةنس ناضمر

 ةمدهب نتلا قبس دقو . ليذو نقم نم نوكستي لب « لئاسر ىلإ مسقني الوهو

 ثحبكلذواتي مث . اهب ماق ىتلا ةليلجلا لامعالل ضرعووتياجلأ ناطلسلا حدم ىف

 « ةوبنلاو « ةيبلإلا ةلاسرلاو « ةزجعملاو « ماهلإلاو « ىحولا : تالك لوح قيبع

 تازيمو « « مزعلا ىلوأ » ب نوبقلي ءايبنألا ضعب تلعج ىتلا بابسألا لوحو

 ةعطقلا هذهواتيو . ةفلتخلا تاجردلا كلت دجوت ىتلا قورفلاو «نييبنلا متاخ

 اوثكمي نل رانلا لهأ ضعب نأو« ةنجلا ىف نودلخيس نيلاصلا نأ ىف رخآ ثحم.

 . نيدبآلا دبأ اهميحح نوظلتيس ني رخألا نأ نيح ىف مايأ نم رثك أ اهيف

 ىتلا قراوفلا لوح ةبهسم ليصافت ىلع ىوتحي و ؛نيمسق ىلإ مسقتيف ليذلا امأ
 نم ةفئاط لك باسنأ كلذ عمو « ءافلختاو نيقيدصلاو ءايبنألا نيب دخوت

 : . كئاوأو ءالؤه

 ىلوألا ىف . ةلاسر ةرشع عب رأ نم« قئاقملا فئاطل » باتك نوكتيو

 رهش نم نبرشعلاو ةسداسلا ةليللا ىف اهآر ايؤر نع فلؤملا ملكتي اهنم
 .هجو ١١4 ةقرو « "85 مقر ةيرع ةطوطخم )١(
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 هياع هللا لص ) دمت ىنلل مدق هنأ اهيف ىأرو « 18+ ه 78 ةنس ناضم
 « عيطتسي مهللا لجرلا نأ ىلع نهربتو ةضماغلا ثيداحألا ملاعت ةيناثلاو ؟ ( س

 ةثلاثلاو « زاحيإلا دح غلبت ةعرسو ةلوهسب بتكي فتمأ « فورظلا ضعب

 ةعبارلاو ؛ « . . . ادادم رحبلا ناك ول لق » : ةيئآرقلا ةبآلا ريسفت ىف ملكت

 ثمبلا ةلأسم ةسماخلا جلاعتو ؟ ةيورك مأ ةحطسم ضرألا تناكأذإ ايف ثحب

 ملكت ةسداسلاو ؛ اعم نينثا نينثأ سانلا ثعبي هلجأ نم ىذلا ببسلا ريسفت,

 ىلع ةباجإلا ىلع ةعباسلا ىوتحتو ؛ هب ةقاعتم ىرخأ لئاسمو هللا نارفغ نع
 ؛ ىنلا تازجعم رع ةنماثلاو ؛ حلا . . . هللا ةينادحوب ةقاعتم ةلئسأ ةثالن

 ةديدج اهوجو ضرعت هللا نارفغ لوح ىساسألا ابعوضوم رودي ىتتلا ةعساتلا

 نكمي ىتلا ةفلتخلا لاكلا تاجرح ىف ملكت ةرشاعلاو ؛ ةسداسلا ىف ليقال

 ىفو ؛ مهرختآو نييبنلا متاخ ةجرد لضف نايبب ىبشنتو « اهيلإ لصت نأ سفنل
 ىلا ايازءلل ضارعتسا ةرشع ةيناثلا ىفو ؛ لئاسملا ضعبل لح ةرشع ةيداحلا

 ةرشع ةثلاثلا ىفو ؟ اهلانن ىتلا تانسحلاو « فورظلا فلتخم نم اهنج عيطتسن

 نم » : هنأ رم ثيدحلا ىف دروام لوح ناطلسلا هحرتقا لاؤس ىلع باوج

 . دادعألا ريسفت ىف ثحبت ةرشع ةعبارلاو ؛ « ةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال لاق

 باتك اسببلإ افاضم « اهنع انماكت ىتلا ةثالثلا بتكلا نوكت

 ةيكللا ةبتكملاب دجوتو. « ةيديشرلا ةعومجلاب » ىمسيام « « تاحيضوتلا »

 «لئاهمجح وذ لماكلا مطقلا نم دلجم وهو. ةيب رعلا ةغللاب اهنم ةعّئار ةعومح
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 تسو نيعبسو ةئامثالث ىلع ىوتحيو . امات اليكشت لكش دقو « ليمج طخو

 « «سروت دوز» ب فورعملا دمحم نب دم 07/9١ ةنس ىف «هخسنب ماقو « تاحفص

 ءاساع نم نيعبسل تاداهش ةعومجلا سأر ىلع أرقنو » ةباتكلا عيرس ىأ

 « مالسالا ”يدابم ققنأ قباطي دلجلا اذه هاوتحا ام نأ اهمف نوررقي نيملسلا

 ةيوتكم اهرساب تاداهشلا هذه دجنو . هفلؤم ىلإ حيردملا تايآ ىمسأ نوهجوبو

 ,ناك ىتلا تارك ذملا ةمجرنا هرم ةعطق ليع ىوتحن ةيسراف ةطوطخم ىف ةييرعلاب

 .ىذلا « قئاقللا فئاطل » باتك امأ . ةيكرتلاب اهبتك دق 27 رباب ناطلسلا

 .نيب ةيسرافلا ةغالب دجوب هنإف « ركذلا ةفن١ ةعومجلا :رم اءزج نوكي

 .نورب ىد لتيكنأ » ديسلا موحرملا دنلا نم اهرضحأ ىتلا تاطوطخلا

 .باتكلا اذه نأ نلعأ نيحبملاعلا اذه أطخأ دقو . مثصونعألا لع طءممم

 .موحرما ةعوجم تاطوطخم نيب تربع دقو . "7ىلادمهلا ىلع ديس فيلأت نم

 ىلع ةيروطاربمالا جروبسرطب ناس ةبتكم ىف نآلا دجوت ىتلا وبر ذاتسألا
 < هئانبأو هئاقدصأ ىلإ اهب ثعب و نبدلا ديشر اهمتك ىتلا تاباطحلا نم ةعومج

 , 50 ااطخ نورشعو ةسخ اهددعو

 ننافاد

 .الء 1١ ةقرو « ٠١ ال مقر ةيسراف ةطوطخم )١(

 . ه*# ص لوألا دلجلا نم لوألا ءزجلا اتسوا دنز (؟)

 . ١١ ص « ةيبرعلا تاطوطخلا سربف ()



 دبع ١اس

 ةةيديرحتلا لئاسملا لاعبو « نآرقلا ريسفتب لغتشي نيدلا ديشر ناك اذكهو

 هذه هل رفوت نأ بحي ناك ىذلا تقولا ىفو . اقيزيفاتيملاو قالخألا ىف ةتحبلا

 ةفصاع هياع رحن اهارب « مهمافرعو اعيمج نيلماعلا نيماسملا ريدقت اهسفن تافلؤملا

 ربعي هسفن نيدلا ديشر عدنلو . ملألاو نزملا بورض غابأ هل ببست موجها نم

 اذه فلؤم » : 29 ةئداملا هذه درسل اهصصخ ىتلا ةلاسرلا ىف هقنح نع

 ءاملع مظعأ فاصنإ ىلع ضرعي « نيدلا ديشر هللا لضف ريقحلا دبعلا «باتكلا

 .نأ هفيزب دارأ ءادوقح لهاج صخش هامر ىتلا ةلاظلا تايرتفملا كلت مالسإلا

 ,لمث نأ ةأرجلا هب تغلب دقو . لالاو هاجلا وحن هقيرط قشيو ةماعلا رهبي
 .نم مويلا نوربتعي نيذلا ةخسارلا ةرهشلا ىوذ ءاملعلا ةلج نم ةفئاط هنايرتفم

 دارأو .٠ نيدلا نم قورملاب مهامرو « اهوفرعي مل اياون مهملإ بسنف « نيدلا دمع

 .ثيدح عذقأل امضوم مهلعحي نأو « نيماسملا رظن ىف مردق نم طحي نأ كلذب

 .هقوثوب الما موي ذإ «تيصلا عويذو ةثودحألا بيطب وه ىلظحي امني «ذبن ”رمأو
  ءاملعلا'لحاطف هب لاقام ضقانت ءارآ ردصي نأ عاطتسا هنأ دح ىلإ هتوق نم

 .حييصو ميلسلا لقعلا عم قفتت ةعنقم ةلدأب اهدنقتو « تامابالا انه درونسو

 ةبانعب رمألا اذه اولمأتي نأ راصمألا عيمج ىف ملا ىوذ نم وجو ٠ رثألا

 . لهاجلا اذه تايرتفم نم مهملإ انرشأ نيذلا ءاملعللو انل اومقتني نأو « ةقئاف

 .لئاسلا ىلع درلاف عراسي مهنم ةلاسرلا هذه أرقي نم لك نأ ىف لمأت نأ انلو

 )١( ةقرو ء 885 مقر ةيبرع ةطوطغ ١١9 ربظ ووجه  ١8١ هجوو ربظ «.
 ١1١ رهظ .
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 ' زييمتلا ىف هدهج ايعاسو فاصنإلا دعاوقو قدصلا اعبتم « اهيلع ىوطنت ىلا

 . لطابلاو قمل نيب

 امئأد هليمو ةظحللا كلت ىتح هنايح بولسأ نيدلا ديشر ضرع نأ دعبو

 « هتقو لك قرغتست تناك ىتلا ةديدعلا ماهلاو مالسإلا دئاقع ىف ريكفتلا ىلإ

 وتياجلأ ناطلسلا ىلتعا نأ ذنم تالظ : الئاق وحنلا اذه ىلع همالكل صاو

 ىنهذ ىف تأرط ىتلا راكفألا نم ةركف ليجستل ةصرف ةنأ دجأال « شرعلا

 حتأتت ضرعب تأب دق ةرتفلا هذه ىف تنكو . نيدلاب ةقلمتلا لئاسلا نع

 . ةردانلا ةءافكلا ئوذ نم لاجر عم اهدقعأ تاعامجا ىف «انايحأ « ىريكفت

 ةرازولا بصنم لغش ىذلا 6 ىنمؤم نبدلا جاتل » ةرابز ىف تيهذ موي تاذو

 كالتىلإ أحليل «ةورثلاو دحلاو هاجلا رجه مث هريظنلا ةعوطقمةرادجي ةليوط ةدم

 ريكفتلا ريغ اهف هلغشيال « اماع نبرشعو ةعبرأ ذنم اهيف يقي ىتا ةلزملا

 ةيمأ نع مالكا ىلإ ثيدحلا انرج فرأ قفتاو . ةدابعلا ىلع بابكنالاو

 : اهاوخل ىف هذهو « نيدلا جات ىلع اهتضرع ةركسف ىنهذ ىف تأرطف « دمت

 . ةقئاف مهءازآ نأ هيف بيرال امثو ؛ عوضوملا اذه لوح لوقلا ءاملعلا لاطأ دقل

 نااكب « ةصاخةفصب ءرسألاقاعتي منيح ؛ةيفاكر يغ مهناليلعت نأ ىل ودبي هنأ ريغ
 هللا ىنمهلأق « ناعمإب سمألا ىف رظنلا ىلإ ةظحالملا هذه ىف ثدأو . ىتلاك ماس

 هذه ةزيم راهظإ وهو ؛« دحاو فده ىدل قتلت اهلك« ركفلا نم ةريبك ةفئاط

 اهدشأو لوتعلا ىصعأ عانقإب ةليفك « ةمحفم ةلدأب أر تدضعو . ةيمألا



 ا اههاد

 اهلك اهتسمجو « ىنوقبس نيذلا ءاملعلا راكسفأ ىلإ ىراكفأ تفضأف . اراكت

 لاق مث ء«ءاضرلا لك هنع ىضرف ىلمع ىلع نيدلا جلت تمعلطأو ؛ دحاو رلجم ل

 ةيمهأ تاذ ةقيقح تنبي و ؛ دحأ اهبلإ كقبسي مل ةديدج ةركشب تلج دقل : ن

 نع قتااسرريرحت ىلع ىروف .نرم تابقأو « ةداهشلا هذه ىنتحجشف . ىمظع

 نم مهضعب «ءاملعلا نم ريبك دع ٌريربت ىفدجوي ناكن يملا اذه ىفو . ىنلا ةيم

 « ماشلاو رصكك ةديعب راطقأ نم اهملع اودفو نم رخآلا ضعبلاو ةئيدملا هذه لهأ

 مف . ةصاخم ةلاسر ىف هكسيلم هب ثعب تيصلا عئاذ ةاضق ىضاق مهني نم ناكر

 اهلج اهنسنب نذإلا ىنم اوبلط ىتح « ىتلاسرب نوعمسي لضافألا ءالؤه دك
 . مالسإلا ءاملعل ةيده اهومدقيل ء مهدالب ىلإ

 ىلع اصيرح « ىمالك ىف ادصتقم امتاد نوك أ نأ ىنأش نم ناك انو

 تيقلت ىلأ اقلطم عدأ مل « بذكلاب نوصاوتي نيذلا نب رفاكسلا ىءاحأ الأ

 ىنأ « ةفرعمو ةربخن عمدك وأ نأ عيطتسأأم نكلو ؛ ةظقيلا ىفوأ مانملا ىف ايحو

 ىنلا نم ثعبنم رونب ترعش «ةلاسرلا هذهربرحتب اهيف تأدب ىتلا ةظحللا ذنم

 لوصولاو نيدلا قئاقح ىنريكفتلا ىلع ةردقلا قفيبيو ىنهذ بناوج ءىغي

 «رمتسم ديازن ىفتناكىلا ةنيّملا ةبهلاد ذهل ضفب «تعطتساو . رالا بيطأ ىلإ

 ةدع دم قوفتلوح «فشتك أ نأو ةينابرلا رارسألا ضعب روغىلإ ذقنأ نأ.

 انه هزرقأ ىذلا اذهو . ىنوتبس نم دحأ اهيلإ نطفي مل ةديدج تافاشتكا|

 ةمخضلا تافاؤلاب هقدص ىلع كحي نأ ءاش نم عيطتسيو «اهبف بيرال ةقيقتح



 د ؤمهائاسل

 هتاشقانملاو ركبلا راكفألا نم الفحج اهنافدنيب مضت ىتلاو اهتزجنأ ىتلا ةثالثل

 . نيدلا طقن مهأ لوح ةقيمملا

 .هذه فيلأت اهيلطت ىتلاراونألا نأ ءرملا كردي نأ « نذإ « ريسيلا نمو »

 هب رقأأم اذهو . هلوسر ةباعر را نم ارثأو « هللا نم ةبه تناكب تكلا

 .سمالا اذه ىف ىرامال هنأ عامجالإب اور رثو « مهنع تملكتت نيذلا ءادلعلا

 . قمحأ دوسح لهاج الإ

 تزاحدقف « ةزيجو دج ةرتفف تبتك دق تافلؤملاذه نأ نم غرلبو 2

 باتكلا نم اريثك نأب ةدابشلا ىلع اوعمجأ نيذلا ءاماعلا نم ريبك ددع باح

 .ىلإ قيمعلا ريكفتلاو ليوطلا ثحبلا دعب اواصي نأ اوعيطتسي ل نيعزابلا

 . ريصقلا نمزلا كلذ ىنانأ هيلإ تلصوام

 .تارتف ىف انيلإ اوءاج نيذلا سانلا نم اريثك نأ ةب رحتلاب فرعن انكلو »

 5 .مل ققحت لو ءاحل ساسأ الوأ ةلداعريغ بلاطم نوسمتاي ةفاتخم

 صاقتنالا مهمه اورصحو « انيلع دقحلاب مهسوفت تالتما « اهقيقحت ةلاحتسال

 املو . مهتلا فئاز انل نوليكيو تايرتفلا انع نوعيشي اوحارف « انردق نم

 .اوحار دقق « هتراهط ىف نعطم ىأ مل حيتبال « دجلا هلو« انك واس ناك

 .نيدلا اذهوحت انيلع دبي مل هنأ نم شرلاب « ةيدوهبلاب نيدن اننأب اتومهتي
 انسفن أ ىلعولأت ةضرغلاتايزتفملا هذهم لعن نيح انكو . ديدشلا دعبلاو روفتلا الإ

 ,نسحي هنإف كلذ عمو . هلوسرو هللا ىلإ اهباحصأ ةازاجم نيكرات ء اهيلع درت الأ
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 نورظني اوناك مهمأ ىهو : ةبارغلا ةباغ ىف ةرهاظ ىلإ رظنلا هجون نأ انه ان

 ؛ ةماهلاةينيدلا لئاسلا ضعب ثحأو ىبنلا قوفتنع ايش بتك نأ لبق « ىلإ
 دقو « مويلا امأ . ىنيد ءاقن ىف دحأ/ نعطي ملو « مالسإلا قداص ملسم ىنأ ىلع

 ججملاب اندنفو « ءايبنألا عيمجأ ىلع هومسو دم ىنلا ماقم ةغمادلا جحملاب اني

 مالسإلا نأو ءاخسن دق امهيذيد نأ مل انهرت و « ىراصتلاو دوهيلا عازم ةعطاقلا

 تقحتساو لماشلا ءاضرلاب انتافلؤم تيظحدقو نآلا أمأ ؛ ديحولا قلن بدلا وه

 انماهتاو انيلع مجبنلاب ةلهملا ضعب ماق دقف « انرصع ىف ءاملعلا لجأ ءانث

 انيلع رومألا رسيأ نم ناكو . مهسفنأ م مهيلإ هجوت نأ ىلوألا نم تايرتفم

 نارقلا ءىدابم هدضعتال ءىث انكواس ىفناك امل مهانبقاعولو « مهبقاعن نأ

 انل ماقتنا ريخ نأ انيأر انكلو ؟ ءاهقفلا ىواتفو حيحصل ثيدحلاو ميركلا

 راعلا الإ مدصق»وسنم اونجي مل مهنأو «هيلإ اودصق ايف نيياتخلا ءالؤه لشف وه

 . ةمايقلا موي مرظتنت ىتلا منهج قاقحتساو رفكلا ةدهو ىف ىدرتلاو ىدبألا

 ىف بغرأال ىذلاو ةلاسرلا هذه ةيادب ىف هنع تماكت ىذلا لجرلا امأ »

 املاننأ كلذو : ثعاوبلا هذبم اعوفدم الإ قمجاهجب مقي مل هنإف « همسا رك ذ

 اناعجو ءاملعلا نم اددع انيع « ناخ نازاغ ناطلسلاهلروفغلا ةيصو ذيفنت ىف انذخأ

 تناكألو . ريمألا اذهل ةيريختا فاقوألا ةرمث نم ىوتس بيصن ىف قحلا مل

 دقف « ليبقلا اذه نم ىلا ىرخألا ةبصنألا عيمج نم مخضأ ةبصنألا هذه

 ادع ىلإ طسوو « بيصتب اهنم زوفي نأ ىلع هنع ملكتت ىذلا لهاجلا صرح



 اكس ١1جرااادل

 هوزكاو مت دق رايتخالانأب مهتبجأف .ددصلا اذه ىف ىنوملكيل صاخشالا نم

 نآلا ةمئاقلا نكلو « هبلط ىلإ هبيجأ نأ تعطتسال كلذ لبق ىنءاجول هنأو

 ءاملعلا نم مهلك مهتلمش نيذنا صاخشألا عيمج نإ تلقو . تقلغأو تمت دق

 هقحتسي ءىش نم مهنم دحأ نامرح ىلع لمعأ نأ ىل حصيال اذلو « نيزاتملا

 نمذلا نأ نيقلا لع لعأ ىلأ نعالضف اذه : الئاق تفضأ مث . ةرادج لكب

 نمريثكلا رهظيو ةليلج ةرسأ ةلالس نم ناكن إو « هلجأ نم ىتنوجررت ىذلا

 .مالسإلا نيد اهمرحي الاعفأ بكتتريو ابرلاب هلام ضرقي هنإف « ىوقتلاو عرولا
 ءاهدحو ربلا لامعأل صصخ ناسحإىلإ عاطتي نأدل حصيال هكولس اذه لجرو

 ' ىلع ديزتو . ءارقفلاب ىألم ةنيدملا تناكو ءاهيلإ ةجاح ىف نكي مل اذإ امسالو
 «ىوكّشلا رم هنم ىلإ وكشي ةديدعارارم انه ىتءاج دق ربك ألا هاخأ نأ كلذ

 لاجرا ىتأتي فيك « اذه لك دعبف . نيبجلا اهل ىدني ىتلا هلاعفأ ىلع صقيو

 نم هنأ دقتعأانأ ؟ نيدالو هل ةمذال صخشب مايتهالا اذه اومتبي نأ لضافأ

 اذإف . نآلا ىتح اهبف سمغنا ىتلا ةايحلا هذه نع عالقإلا ىلإ هوعدن نأ ىلوألا

 ةمئافلا مهمضت نيذلا دحأ كرت مث « ةليضفلا قيرط ىف راسو هيغ نع ىوعرا
 اذه لق املو . رطاخ بيط نع هايإ هحنمأ نأ تعطتسا « ارغاش هناكم

 نمب اوصوأ نيذلا كئلوأ ىلعو « "ىلع الغ هسفن تاالتما « هعامسأ ىلإ ثيدحلا

 الو . ميركتلا اذه ىلع لوصملا ىف ملل اواسوتو انتماق ىف مءامسأ انجردأ

 ةفلتخم ايير اندض عيشي نأ ىلإ ميقسلا همهو هاذه « ماقتنالل ةليسو داحمإ نع زج

 . ال لصأال



 تل |ةوبا

 ءانثأ ىف ءامئاد ىل رركي «رينتسلا ريمألا كلذ « وتياجلأ ناطلسلا ناكو »

 نيلهاجلا موجمل مئاد فده ملاعلا نأ « ىنييو هنيب ىرحت تناك ىتلا ثيداحألا

 اماه ايصنم لتحأ تمدام « كلذل ةضرع نوك أ نأ دبال ىنأو « نيدساملاو

 كيداحأو كتافلؤم ىف ىعارت نأ بحي كلذل : لوقيو « ةمخض ةور“ كلمأو

 بتاكلا نأب هتبجأو . كيف نعطلل ةرغث ةبأ كودعل حتفتال تح «رذملا ىصقأ

 ةمألا ةلجأو مهسقنأ ءايبنألا نأو « نينعاطلاو نيدساملا مدعي نأ نكمال

 ( ىزارلا نيدلا رخل مامإلاو ىلازغلا نأو « تاماهمالا طحأ نم اوجني ل نيملسما

 مل «ناكم لك ىف ةعئارلا مهتاباتك ترشتنا نمو ضرألا لهأ لعأ نم امو

 قارحإ ىلع لمعلا ىف اوحج نيذلا نيلهاجلا سدو نيدساحلا ديك نم اس

 ذنم اوامعي نأ ةرينملا لوقعلا ىوذ عنمب مل كلذ نكسلو ؛ امهتافلؤم نم ءزج

 « ةجهب اطداعتال ةجهبب نيريبكلا نيملاعلا نيذه حارق حئأتن قلت ىلع ةرتفلا هذه

 فلأبو ةئامسخم نايحألا ضعب ىف عدي امهبتك نم دحاولا باتكسلا نأ ىتح

 نأو «ءاملءلا نم ريبك ددعل مقو دق هسفن ءىثلا اذه نأ تفضأو . ىهذ رانيد

 . هبكت رم ىلإ دري نأ دبال ةثيبحلا لامعألاو دئاكلا نع مجني ىذلا ءوسلا

 نيزاتملا لاجرلاو ريهاشملا لفاحجل قتلمو كلملا رقم زيربت ةنيدم تناكالو اذه

 ىل « ىلافلؤم مهيديأ تحت مضأ ىإف «ةاضقلا لحاطفو ةينارونلاو معلا
 لاجرل نكميال هنأ اهبف ءارمال ىتلا ةقيقملاو . ةءانع لكب اهوصحفي و اهوؤرقي

 اونوكي نأ الإ اهراوغأ ربسو مولعلا ليصحتل مهمايح نم كاوطلا نينسلا اوسرك
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 وأ ةركف ىلع توكسلا مهيف نظي نأ القاع عسي الو « نيرينتسم الودع اضع

 اذإ مهنأ ىف كشأ تسلو . رابغ لقأب ةيساسألا نيدلا قئاقح بيصت ةرابع

 قافلؤم نأو « هحيحصت نع اوناوتي نلف « الاهإ وأ أطخ ىافلؤم ىف اودجو.

 . ناطلسلا ةبتكم لوخدب ةريدج امل ءالجألا ءابقرلا ءالؤه صف دعب حبصتس.

 باتك زيربت ىلإ ىروف ىرم تلسرأ ؛ ىحارتقا ىلعوتياجلأ قفاو الو.
 لئاسر ةدع هعمو « نارقلا تايأ ضعب ريسفت ىلع ىوتحم ىذلا «تاحيضوتلا»

 نأ موجرأ ةنيدملا هذه ءاملع رابك ىلإ تبتكو . ةيقيزيفاتيملا لئاسلا ل وحر ودم“

 اومتأ امو . لالض وأ أطخ نم هيف نودي ام لك اوححصيو ىباتك اوأرقي.

 هئاضر نع اهبف ربع حيدملاب ةمعفم ةلصقم ةداهش "ىلإ مهنم لك بتك « هنءارق“

 نيلأتل ىارف تاقوأ سيركت ىلع ىنثحو «ىنازآ ةقيقحب دهشو « ىتقيرط نع.

 اذه لئاسر مهيلإ تهجو نيذلا زيربت ءاملع نيب نم ناكو . باتكلا اذه لثم.

 باتكلا ىلإ در الو . نورخألا لعف اك هرقأو ىباتك أرق ىذلا هسفن نعاطلا“

 اوناكن يذلا ةاضقلاو علا ىوذ ىلع هتضرع « مالعألا ءالؤه تاداهشب ابوحصم

 ىمسأ لمع ىلإ اوهجوو « ءانثتسا نود اعيمج هنع اوضرف « ىناطلسلا طالبلا ىف

 ةقرو ةغالبلا ةعور نيب عمجت تارابعب مهتاداهش اولهتساو « مي ءركشلا تايآ

 ىنع هويتك ام لك « ناطلسلا ةرضح ىف « اودك أ دق مهمأ ىلإ اذه . حيدللا'

 ىتلا ءارآلا زايتماو ىلاتك ةدوج نع افرشم اريرقت هل اومدقو « ددصلا اذه .
 ىدل ىعس « ىتمجاهم ىلع همزع هنع تماكست ىذلا لجرلا دقع امو . اهأوتحا»
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 هعباتي ادحأ دجي مل 1 هنكسلو . هدوهج ىف هتنواعم ىلع مهلمحيل ءاملعلا نميثك

 « ىراخببلا نيدلا لالج مامالل ظعو سلجم ىلإ موي تاذ بهذ « هناودع ىف

 . عماجلا كلت لثم ىلإ بهذي نأ ةرتفلا هذه لبق هتداع نم نكي مل نإو

 ىلإ الوان « ىتع ةرداص اهنأ عزو هسفنب اهعنص لمج عضب هعم لمح دق ناكو
 ىراخنبلاعسو ىف نكي مل الو . اهمف هيأر ظعاولا لأسي نأ هاجسرو ني رضاخلا دبحأ
 ىلا ءار الل هراكنتسا نلعأ دقف « هيلإ هجو ىذلا لاؤسلا ىلع الإ بيمي نأ

 : هل لاقو ربتلا قوف نم هلوزن ىدل هققوتسا ءالقعلا دحأ نكلو . اهنعربع

 تأرق لهو « نيدلا ديشر نعردصت راكفألا هذه لثم طق تعمسأ « ىديساب.

 . ىننلاب ىراشببلا هباجأف ؟ اثيدح هردصأ ىذلا باتكلا ىف ليبقلا اذه نم ايش

 لوقتو « مامن لاوقأ قدصت نأ كل زاج فيك نذإ : الئاق لجرلا كلذ هيلع درو
 ىتح ىراخبلا هأرْقف « ىباتك هل رضحأ تقولا سفن ىفو ؟ ديدع عمج ىف هتلقام

 لثم فلؤم ضرعتي نأ هللا ذاعم : لاقو . دح ىصقأ ىلإ هب رسو « هرخآ

 ءىبس نك أل ىإف «ىتهج نم امأ !رئاجلا دقتلاو ةميِلاو موجبلل باتكلا اذه

 «كلذيف تكي ملو .ىلإهجولاؤس ىلعتسبجأ نأالإ لمفأ لو ء تاق ام لكىف ةينلا

 ارذتممةقباسلا ةسلجلا ىف هنلعأىذلا مالكسلا بحسو ىرخأ ةرم ربنلا دعص لب

 ةرقفلا ىنعم اًخنسم امهنأل ؛ هب اررغ دق هيلعمالمأ ىذلاو لاؤسلا هجوىذلا نأب

 هيلوامع نأ عصخىأر الو . ةداشإ اعأ ىلاتكب داشأ تقولا سفن ىفو ؛ امات اسم

 ةعيئشلا تايرتفلاب امفم اثيدح روبجلا ىلع قلأو ربنلا وه دعص « تاشف دق
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 هف مهتاداهش تلجسو لمع اوذبح نيذلا ءاملعلا عيمجو انأ «رفكلاب اهبف قيمري

 رمألا ضرعو ةضماغلا ةعادملا هتلدأ ءارو رتست نيح «لمأين اكو . ىاتك سأر

 ىلعو ءاملعلا ءالؤه ىلع مهريثشيو مهعدخي نأ« ةلاضم ةروضب هيعمتسم ىلع

 نسح ىلع تقولا سفن ىف لصحي نأو « لاوقألا شخأل ةنئاس ةمعط انمدقيو

 هنأ ةحجارلا لوقعلا ىوذ ضعب ىأرو . هسفتل تيصملا عويذو ةثودحألا

 .باتغلا اذه أوعدتساف « دسحلاو لغلا ةجينن الإ لمعلا: اذه نوكي نأ نكمب ال

 هلاقام حيضوت ىلع هوغغرأو « ةزرابلا تايصخشلا ىوذ نم ددع مامأ لوثدلل

 . نم هيدلامب ءالدإلاو لمعلا اذهب مايقلا ىلإ هتعفد ىتلا ثعاوبلا نايب لعو

 ,عونصم ثيدحم باجأو «هلق نأ هل قبسام ركنأف . ىعداام قدص تبث ةلدأ

 مالكلا عيطتسي رخآآ صخش وأ ملاع كانه نكي ملامو . فرخزلاو فيزلاب ءىلم

 نود عامجالا ىهتتا دقف « ةعطاق ةروصب هفقوم حاضيإ ىلع همغريو ىمساب

 . ةجينن ىلإ لوصولا

 .ثمبنم ”ىلع هدقح نأ روفلا ىلع تكردأ « ىمصخ تايرتفمب تربخأ امو
 ,مل رصع لك ىف ءاملعلا لحاطف نأ ملعأ ىلإ ثيح نمو . هبلطل ىضفر نع

 «هيعاسمو ,صخلا اذه مالكر قتحأ نأ تيأر «ةميغلاو دقحلا تايرتفم نم اوس

 .ءاظعو مهتيحمأب نيفورعما لاجسرلا رابكن كلو ؛ اهب ثارتك أ ىأ رهظأ الأو
 .نم طحلا هيف ديرأ ىذلا فرظلا اذه ىف توكسلا نأ ىلع اوعمجأ ءابققلا

 ةوعمتجاف ؛ نيدلا ”ىدايم فلاخيو رفتغت ال ةرب رج ربتعي هيوذو معلا ردق
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 اهصنب ىنالك اهيف اولجسو « هتقيقح ىلع رمألا اهيف اوضرع ةرك ذم اوررحو

 هىذلا لجرلا نأب لوقلاب مهمالك ١ اومتشو .٠ ًادنب ًاذئب هودنفو ىمصخ مالكو

  رفاكو سمي هنأ ىلع هيلإ رظني نأ بجي تايرتفلا هذه رادصإ ىلع رمي

 .ليذ ىف اههضأ نأ "ىلإ اوبلطو . مهتاعيقوتب ةليذم ةرك ذملا هذه "ىلإ اورضحأو
 ندلا عيمج ىف معلا ىوذل ةصرفلا حنيتأ كل ضيبأ اناكم كرثأ نأو « قلاسر

 مهنأي نومنتقم انأل كلذو : ولاق مث « مهءازآ هيف اواجسسيل روصعلا لك ىفو

 ةلئسألا ىلع انباوج سفن نوبيجيسو ءانيأر اننوكراشيس « ءانثتسا نود «اعينج

 . مهملع ةضورعلل

 نكعدت

 ؟فلؤم « اهنع انملكت ىتلا بتكلا نع الضف « نيدلا ديشر فلأ دقو

 ةلاسر ةرشع عبس نم نوكتي وهو . « قئاقحلا نابي » هناونعو « انيلإ لصي مل

 : ىلاتلا وحنلا ىلع اهتومضم فاؤلا انل لصفي

 ةحيصن ىف ةيناثلا ةلاسرلا ؛ وتياجلأ نتراطلسلل لاؤس ىف ىلوألا ةلاسرا

 + ةيآ ريسفت ىف ةعبارلا ةلاسرلا ؛ ءاملعلا تاءوس ىف ةثلاثلا ةلاسرلا ؛ ناطلسلا

 ينفر هلل مَع ولو » : ةبآلا ريسفت ىف ةسمامعاو ؛ « ... نيت ال انش لَو

 ةعباسلاو ؟ « هاَْلَْْأ انِإ » : ةروس ريسفت ىف ةسداسلاو ؛ « متل ارْبَح
 4 ل م 2

 ؟ « ٍضْرَألاَو ِتاَوَمشلا رون هللا » .: ةْيآ ريسفت « ناولألا ةقيقح نايب ىف



 ل عع

 رباقمو 7 دهاشملا ةرايز دئاوف نايب ىف ةعساتلا ةلاسرلا ؟ . . . ةنماثلا ةلاسرلا

 قيقحن ىف ةرشع ةيداملا ةلاسرلا ؛ ناوخإلا ةحيصن ىف ةرشاعلا ؛ رباكألا

 ةقيقح نايب ىف ةرشع ةيناثلا ؛ ءابطألا هلاق ام ىلع تاضارتعالاو «ىردملا ببس

 ىف دواللا ماود نايب ىف راكفألا سئافت ليذ ةرشع ةثلاثلا ؟ اهعاونأو ةرارحلا

 اهتبسن ةبسانمو « "7 ةقرملا ةقيقح نايب ىف ةرشع ةعبارلا ةلاسرلا ؛رانلاو ةنجلا

 )١( نتأ اد : ةينيئاللا ةماكلل ةفدارملا ةيسنكلا ةيقيرغإلا ةملكلا لباقت دبعم ةلك 3
 ) (ج|هودوع معمأوع أ امآلمغع ورةععاامهأأو « )ع دموع عاجود رانا
 ؟ناءعنأ 1طعووانسند عهععاعواةكالءانك ؟ 884 ,ء ممم ةعومت ,ء1 دج

 ةةعومج ؟ دلع  49٠١81مممةكالعءمر 20 ا/أاه5 ءا9ةو0/عز/لع , ديثسرو 2

  8تاهووو.. 30 د5ءعرامامدعو معلادع ماج ىد ؛؟ ١٠م8 ص
 (0هلعاي 7 طعم لهوأةرمالو ؟ غل 1 ةعومج, "دعا 1/4 هأ [مالصدع |هأل ما هاد

 ص * دلع « 7 مسق ءو باتكا ١68 ىلع ) ؛ (00عأ[7هإل اورف دج تاظحالم مث ؛
 ص شماه ١٠9 تام لجر هيف نفد ىذلا ناكملا ىلع لدي وهو . ( باتكلا اذه نم

 صاخ هجروب, مسالا اذه ةعيشلا قلطيو . ىالسإلا نيدلا نع عفدلا ليبس ف براحي وهو
 مهتكأ ىرك ذل اعركت ةماقلا ةحرضألا ىلع .

 ةقرخلا ةلك لدتو « (ةقرحلا) اهأرقأ نأ تيأر ىنكلو « « ةفرخلا » ةطوطخخلا ف (؟)

 . هديرم ىلإ خيشلا نم مهنيب لقتنيو هسبلب نويفوصلا ريمتي نشحلا جسنلا نم ءادر ىلع
 نبال لماكلا ىف ًرقتو «هريغفو ىدعسل ناتساكلا ىف ىنعملا اذهي ةماكلا ركذتام اريثكو
 وصم ةاضق رات ىفو ؟ ©« فوصنلا ةقرخ سبل » ١٠( ص « + ءزج « ةطوطخلا ) ريثألا

 ةقرحلا سبل » : ( رهظو هجو ه ةقرو ء٠55 مقر ةيبرع ةطوطخم ) ىواخسال
 ( رهظ ٠١5 ) ةقرو ىفو ؟ « ةقرخلا سبل » : ( هجو ه8 ةقرو ) ىفو ؟ « ةيقوصلا
 عونلا اذه نع ةعساو ليصافت ىرت نأ انتكميو . « ةيفوصلا ةقرخلا هنم سبل »
 ؟ا/© مقر ةيبرع ةطوطخم ) « فراعملا فراوع » ىمسملا ىبرعلا باتكلا ىف سابللا نم

 ةقرخ » ىمسن ىلوألا . ةقرخلا نم نيعون فاؤلا ريعو - ( اهباي امو هجو "ال ةقرو
 نيذلا صاخشألا اهسيليو « كربتلا ةقرخ » ىمست ةيناثلاو  نوئتدعبلا اهسبليو « « ةدارإلا
 دقتعيو . ( رهظ 5 ةقرو قباسلا مجرلا ). ةيلمأتلا املا تاضاير ةسرامم ىف مهتوك اخي
 تح .ىرصبلا نسحلا ىلع اهعلخهنأو ةقرحخلا سبل نم لوأ ناك ىلع ةفيلخلا نأةفوصتلا ضعب



 عماد

 : ثيدح حرش ىف ةرشع ةسماخلا ةلاسرلا ؛ مالسلا هيلع نينمؤلا ريمأ ىلإ

 لوقعلا حرش ىف ةرشع ةسداسلا ةلاسرلا ؛ « اهماب <لعو معلا ةنيدمانأ و

 . خوسنملاو خسانلا ىف ةرشع ةعباسلا ةلاسرلا ؟ لوقنملاو

 ان

تاطايتحالا نيبن نأ « نيدلا ديشر تافلؤم نع انملكست نأ دعب ءانب ردجي
 

 سفن اهب لحيو « ةعجر ريغ ىلإ رثدنت نأ نم هثحيوو هلمع ةرمث منهل اهذختا ىتلا

 نم لك اهعايضل فسأي ىتلا ةزاتملا بتكلا نم ريثكلاب لح ىذلا ريصلا

 لثم نيدلا ديشر بنجتي كلف . بدألاو ةفاقثلا ىلع ةيمهألا نم ائيش نوقلعي

 ىلع ليلدلا انيدلو . ةطيملا هب ىحوت ءارجإ ىأ ذاخما لمبي ل« ةثراكسلا هذه

 : اهتصالخ هذهو « ةينيدلا هبتك ةعومم سأر ىلع اهدحمن هل ةيصو ىف كلذ

 دق هنأو . . . ريلغا ىلأ نب نيدلا ديشر هللا لضف.. . . 29 هلوقيام اذه

 ةريثك اخسن اهنم لك نم بتكد قو « نف لكى رخأ ابتك اذه ريغ فنص

 دق اضيأو . مهسقنأل اهوبتكستساو اهوعلاط دق ءالضفلا نم ريثكو ؟ ةدرفم

 5-5957 4س ء!|اواممرب هأ مععوأزو سرفرات « !"كاةاءمامم موكلامرظا)

 تاظالم ؟ 18 ص , عئاصنلا باعك ىأ « هماث دني د ساس ىدرتسلس  نورابلا ديسلاو

 « طلهالععوك أ عركاموأاك عم هقمانوعام اهنم تاقطتقمو تاطولخلا ىلع

 « مهبهذمل عبتم ملظعأ ايلع نوربتي ةفوصتلا ناك الو . ( سءدو سو صءالا دلع

 « ءارعشلا ةركذت ) هاهتلود رلفتا . ءاياوألا كلم ىأ « « تيالو هاش د ب هنوبقلي مهنإف

 . اعريغو ( ريسلا بيبح ) ريسنوخو ؛ (دجو ١١١ ةقرو ه٠ مقر ةيسراف ةطوطغت

 : ٠ اهلي امو ١ ةقرو « "ه5 مقر ةيبرعلا ةطوطخلا )١(



 ل ؤةع

 نم ءزج وه ىذلاو « زيربت ىفهانقأ ىذلا دحسلا ىف عضوت خسنب انرمأ

 داج ىف اهضعب انلعج ءاضيأو . دارأ نم اهنم خسنيل ء ىديشرلا عبرلا

 نأ اندرأ امل ءاضيأو . اهايصفت ءىحن اك « ادرفم اهضعبو « ةعومم دحلو

 « نيبأو مهفلا ىلإ برقأ هجو ىلع « ءاكملا ةدعاق ىلع مللاقألا روص عض

 نع تحبن نأو « ىغبني اكدحأ اهطبضي مل ىتلا مضاولا طبضن تأو.'

 نايعلاو ةربخلا بابرأو تاقثلا ةدهاشم ىلإ دنتسي هجو ىلع تايالولا»

 كلاملاو كلاسملا لاوحأ ىلع اهف لمأتلا ملاطلل مقي ثيحب « مقاولا وه اكو

 ضرغلا لصحيل ربك أ اهقاروأ نوكت نأ ىرورضلا نم ناكو «:اهرثك أ.

 ةتس هرادقم اهنم لك ثيح اهقاروأ انلعج مرج الف ءرسيأو لبسأ روكذلل

 «ريبكلا عطقلا كلذ لثم رسيت املو . "7 دوهعملا ىدادغبلا عطقلا نم قابطأ

 « هسفن قرولا نم ةفيحص ىنعع نايحألا بلاق ىف برعلا باتك ىدل لمعتست مطق ةلك(١)
 باتكلا » : ه5* ص« ١ دل « 51 ؟مقر ةيرع ةطوطخم ) ىزيرقملل كولسلا ىف ارقتف

 ةقرو 75 همقر ةيبرع ةطوطخم ) ىرهدلا ليلخ باتك فو « ىدادغبلا فصن مطق نم وه

 باتك ىو . « لماكلا مطق نم ةسارك نيتس ىلع لمتشم باتكلا » : ( رهظ «
 مطق نم نوكيام ربك أ » : ( رهظ ١١١ ةقرو « */١61 مقر ةيرع ةطوطخم ) ءاشإلا

 ىلأل رصم خيرات قو ٠ « لماكلا مطقلا نم ةطوغلا ف مضوام » : اضيأو . « قرولا
 ىف ظيلغ طخ بوتكم باتكلا » : ( غ5 ةقرو « 555 مقر ةيبرع ةطوطخم ) نساحللا

 ديسلا كلع ىذلا رصم خيرات ىف «ىدادغبلاعطق» ةرابع دمت اريخأو . « ىدادغبلا مطق فصت

 ىف ىواخسلا ركذيو -( ٠١5 ةقرو رظنا ) . اهايإ قراعإب لضفتو « هنم ةطوطخم لسرام
 رومأ ىف ملكتي اباتك ( رهظ م ةقرو 76٠ مقر ةيبرع ةطوطخم ) ىصم ةاضق نع هخيرات
 قرو نم ةعبرم تاحوأ ىلع ةبوتكمت ادا هذه تناكو . ادلجم نيعبرأ نم نوكتيو «ةفلتخ

 تنم نوكيام ريك أ ىلع ةبوتكم تادلجلا هذه نم ةس تناكو . رصمو ةجئرفلا دالي
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 مطق ىلع ةبوتكم لقأ وأ اهنم ةنالث تناكو« ماشلا مطق فصن نم نوكتتو 3 مطقلا

 . لماكلا

 خاستقتال ء الوأ « تالجسلا تناكو . . . . » ةمدقلا ىف نودلخ نبا لوقيو
 ىلع رصفقاف ؛ كلذ مم كوكصلاو تاعاطقإلاو ةيئاطلسلا لئاسرلا بتكو مولعلا
 فيلأتلا رحب ايط مث . ناقتإلاو ةحصلا ىلإ اليمو تابوتكمال افيرمشت قرلا ىف ةبانكلا
 ني لضفلا راشأف , كلذ نع قرلا قاضو ؛ هكوكصو ناطلسلا ليسرت رثكو « نوودتلاو
 نم سانلا ذْخْناو . هكوكصو ناطلسلا لئاسر هيف ٍبتكو هعنصو . دغاكلا ةعانصب ىدي
 دجتو . ©« تءاشام هتعانص ىف ةداجإلا تفلبو . ةيدلعلاو ةيناطلسلا مهئابوتكلا افحص هدعب
 اهصخلن « عوضوملا اذهنع ةعساو ليصافت لبق نم هيلإ ترشأىذلا « ءاشنإلا » باتك ىف
 ةلك » : . (اهيلي امو هجو ١15 ةقرو « ١٠1 مقر ةيبرعلا ةطوطخلا رظنا ) ىلياهف
 نمو ؛قاروأ وه رخآآ مج ءاج مث ء تاقرو ىلع ممجتو ةقرو اهنم ةدحاولا مسا قرو
 ىف ) « ساطرق » ةملك ةقرولا ىلع ةلالدا مدختسي نآرفلاو . « قارو » اغفاقتشا ةءاكلا

 اهيتكي ىرهوجلاو ؛ ( 4 ةبآ 5 ةروس ) .«ساطرق ىف اباتك كيلع انازئأ ولو » : ( ةيآلا
 نإ » : هلوق ىف ىنعملا سفن ىلع ةلالدال ةفيحص ةلك اضيأ لمعتسيو . فلأ نود « سطرق »
 باتكلا ىمسو . فئاحص ىلع ةفيحص عمجتو . ( م0 ةروس ) « لوألا ضصلا ىنأ اذه
 و « اسرط » و « ادغاك ه اشيأ قرولا ىمسيو . ةديدع فئاحص ميج هنأل , اطصم.
 عباطلا تذخناو 0 ا ا ا ير
 لجسلا ىطك ءامسلا ىوطت موي » : ةيننآرقلا ةنآلا ىف اك ء الجس اضيأ ىمسبو . ىبرعلا»
 هلوق ىف قرلاب كلا ىسسي اًضيأ نآرقلا تأ 5ع( ٠١4 ةيآء 5١ ةروس) « بتكلل

 . ( #" ةيآ ء ه9 ةروس ) « روشنم قر ىف »
 نوينيصلاف : ةباتكسلل ةفلتخم داوم ل تست تناك ةعدقلا بوعشلا نأ ف رعن نأ انب ردجيو »

 دونحلا ناكو  قرولا ملص ملاعلا ىلعت مهنعو ؛ ةالكلاو شيخلا نم طونصم اقرو نولمعتسي اوناكأ

 ةفورعملا ةقيقرلا ءاضيبلا راجحألاو ةغوبددملا دواجلاو ضيبألا ريرحلا نم جيسن ىلع نويتكي
 ديال مالكلا اذه نأ دقتعأ ) . مثنلاو لالا فاتك ماظعو لخنلا بيسع ىو , فاخللاب
 . ( سرفلا هب دارب دونملا لإ بسني ىذلا اذه نأو « طقس وأ طلخ هلخاد دق نوكي نأ
 . ىنلا دهعتح اهئوعبتي اولظو هتقيرط اوعبتامهنإف « بعشلا اذه نوروابجي برعلا ناك امو
 ىلع ةباحصلا مجأ دقو . هلئاسر ةباتكل ايرقت امئاد دواجلا مدختسي ناك هللا لوسر نإف
 مهيدل هدوجول املو « ىلبلل ةمواقم هريغ نم رثك 5 هنأل امإ « قرلا ىلع نآرقلا ةباتك
 ىل « هئاويد ف قرلا مادختسا ىلع رصققا « ةفالخلا نايفس ىبأ نب ةيواعم ىلو الو . ةرثكي
 - . ديشرلا دهع تح لاوثلا اذهىلع لاملا تب دقو . اهريغنعهنم ةرداصلا تابوتكلا زيع



 اهم

 وع نكمي هنأل , همادختساىلعراصتقالاب ديشرلارمأف ءعاش دق قرولا ناك ةرتفلاهذه فو

 نكحيال هنأ نيح ىف « اهلاهريغ لالحإو هليبق نم ىتلا ىرخألا داولاو قرلا ىلع ىلا ةباتكلا

 لاعتسا رمقتتا نيملا كلذ ذنمو . ةرهاظ اران 5 كلذ كرتي نأ نود قرولا ىلع بتك ام وح

 لوط هناقيس رصقأ غلبت ىذلا بنقلا تابث نم قرولا منصي ناكو . راطقألا ميج ىف قرولا

 اذهو . قئادشلاب هروذب ىمست م سيردنلا اًضيأ ىمسي وهو . ىسرافلا بصقلا دوع
 ىدبتو بنقلا داوعأر سكت دقو . قرمشلا دالي ىف ومني ام ةجئرفلا دالب ىف ًاضيأ ومني تابنلا

 مناصمل عابت اهتوق دقفت ايحو ٠ نفسلا هيجوت ىف مدختست لابح اهنم منصت مث ء قلت تح
 « اهيلع عنصي ىتلا ضرألا ةبوطر ىلع قرولا ةدوج فقوتتو . ةداملا هذه اهنم متصتل قرولا

 هلسغب ةيانعلاو ريملا ءام ىف هعق ةجرد ىلع كاذكو « هيف منصي ىدلا ةنسلا نم لصفلاو

 ةفكحب هسفن قرولا لقص رادقمو لمعتسلا تابنلا جضنو كلذ ىف لمعتسي ىذلا ءاملا ءاققو

 - قرولا نم عاونأ ةدع كانهو . عييرلا لصف ىف منصام هدوجأو . جاجزلاب نيتهجلا نم
 .ىذلا ىدادنبلا قرولا لوألا عونلا : عاونأ ةثالث ىلع نيواودلا ىف هتم مدختسي ىذلاو

 هتايالولاو كوكضلاو تاغاطقإلا ىف الإ مدختسي الو . قرولا ردنأ وهو ءدادنب ةنيدمنم دري

 .نكلو « هيلع الإ مهلئاسر نوبتكي ال ىضم ايف ءارمألا ناك دقف  ةيالدلسلا لئاسرلاو

 قرو ىهاضي داكي هجاتثإ ناك قشمد ىف عتصم ءاشنإ ىلإ ناهذألا تهجو ةديازأملا ردن
 :فائصأ ةئالث هنم دوجولاو « قشمد ىف منصي ىذلا ماقلا قرو وه ىتاثلا عوناو . دادغي

 .ةئيدم ىف منصي رمألا ”ىداب ف ناك هنأل « ةيمسنلا هذبي ظفتحا ىنلا ىوملا قرولا الوأ

 . اليلق الإ نيواودلا ف لمعتسيال وهو . قشمد ىلإ كلذ دعب لقت هعنصم نكلو « هاج
 ىمسي تسدلاو « «ةخرفلا» ىمست هنم ةقرولاو « رطقلا اذه ىف روهمعملا ماشلا قرو ىتاثلاو
 مورلا دالبو نيلاو ةيقرثلا راطقألاو ماثلا نيواود ىف مدختسي وهو ؛ « ةفكلا »

 خس ىف الإ ىأسلا ناويدلا ف قرولا اذه مدختسي الو . زاجحلاو ( ىرغصلا ايسآ )

 لجأ نم نكلو « لئاسرلا ناويد ف لمعتسي دقو . اهليبق نموه امو رك اذنلا
 ةيناطلسلا رماوألاو تالسارلا ىف انايحأ لمعتست تناك دقف كلذ عمو « بسط تالجسلا

 ناويدلا لاجر اهب موقي ىلا تالحرلا ءانثأ ىف الإ ثدحي نكي مل كلذ نأ ريغ : ةيلوتلاب
 نأ رسلا متاك ىلع ناك ةلاحلا هذه فو لب ء ىرصملا قرولا مادعنا دنعو ناطلسلا ةبص ىف

 ناك هنأ ذِإ ؛ كلذب خيرصلا هرمأ هيلإ ناطلسلا ردصي نأو «ء ناطلسلا نم نذإلا يلاعي
 ةنطلسلا لفاك ناكو . ًاعيج كواملا روصق ىفو .راطقألا لك ىف ةصاخ ةناكم ىرصا! قروال
 . رصقلا ىلإ مهتاباطخل ىف ربحألا قرولا مادختسا ىف قحلا امل ناذللا اعدحو امع كرك مك احو
 ,ىصقأ ىلإ شماملا قيض وهو . قئاطلا قرو ًاضيأ ىمسي ىذلا ريطلا قرو كلاثلا فنصلا
 تكلاثلا عونلا امأ . ماخلا ةدنجأأ تحن لسرت ىلا قئاطبلا ةباتك ىف الإ مدختسي الو ء دح



 وهوا

 قرولا وه لوألا فنصلا : فانصأ ةنالث هئم فرعيو « ىرصملا قرولا وهف قرولا نه حج

 تايالولا جورد ةبامك ىف مدختسو « امجح اهبحرأو قاروألا وأ ربتعي ىذلا ىروصنلا
 سخ لكو . ةخرف ىمست هنم ةقرولاو . لئاسرلا ناويدآ ةيسيئرلا تالسارلا ىو

 يشم ايفو . ةمزر توك توسد ةسخ تعمتجا اذإف ء اتسد نوكن اهنم ةقرو نيرصعو
 « رمط » نم ةقتشم ةلك فو « ريماوط عجلاو  راموط ىمست ةدحاولا ةقرولا تناك
 ةءارق نركمتال يح ىولي ناك « اجرح 5 ىبسملا باطخلا نأل كلذو « ىنخأ نع
 مدختس ناك ام املوأ . نيفنص ىلع لمتشي قرولا اذه نإف « مجملا ةهج نم امأ . هاوتحم
 باعك" » ىف ىتئادملا رمع نب دمع رك ذيف . ماسقأ ةسخ ىلإ مسقنيو ؛ءافلخلا دبعل دادنب ىف
 « ءارمألا ىلإ ةباتكلل ابفصنو ءافلخلا ىلإ ةباتكلل ةقرولا اثلث مدختست تناك هنأ « ىلقلا

 ةيسنلاب اهسدسو « مهتجرد ىف نمو راجتلا ىلإ اهعيرو «باتكلاو ءاسؤرلل ةباتكلا اهتلثو
 ىف لمعتست لازتال ىتلا ماجحألا لصأ وه اذه نإ فلؤملا لوقيو . نيحاسملاو نيدادعلا ىلإ
 مسقنبو « فلؤلا دبع ىح لئاسرلا نيواود 3( مدختس تاك اما_بئئاتو « هرصع

 اعارف هنم جردلا ناك ىذلا لماكلا راموطلا لوألا « ماسقأ ةعست ىلإ مجحلا ثيح نم

 كلملا دبع ىف هعنص لوأ ناكو « جيمنلا سابق ىف مدختسي ىذلا كلذ نم عارذ فصنو
 قلت ىذلا قرولا وه اذهو ,ىدادغبلا قرولا جبن ىلع 1" 14115 ١١ ٠ خيش ديؤملا

 انه نأ كلذو ء ىمابعلا لضفلا ىبأ هللاب نيعتسملا مامإلا لبق نم هنيالو رمأ خيش هيلع
 اهف قوقحلا عيج « اخيش » حنم دق ناكع دحاو نآ ىف اناطلسو ةفيلخ ناك امنيح ءريخألا
 نيحلا كلذ ذنمو . ايمسر ناطلسلا بقل خيش ىلع ملخيي نأ لبق كلذو « ةفالخلا قح ادع
 قالا مسقلا . لماكلا راموطلا ىلع بتكتت ليبقلا اذه نم ىنلا قئاثولا ميج تحبصأ

 سايق ىف لمتسي ام دحاو عارذ هضرع ىذلا ىأ ؛ ىدادغبلا مجح ىف ىنلا قرولا وه
 هيلع نوبتكي «ىرنلا رصعلا ةيادب ذنم ء رصم ءارمأ ناك ىذلا قرولا وه اذهو . جيمنلا
 ى تبتك ىنلا ةلاسرلا امأ . ميلئاسر هيلع نوبتكي ناروتو ناريإ تاناخ ناك 5 دوبعلا
 ىلع تاك دقف قاشتيات تشدو مزراوخ لهاع ناخ دمحل ؟5 48*١4 ء م89 ةنس
 قرولا دوجرو مدعل كلذو « لماكلا مجح نع نيعبصأ لقي ىذلا ىروصنملا قرولا
 مطق نع معباصأ مبرأ صقني ىذلا سقانلا ىدادغبلا قرولا ثلاثلا مسقلا . ىدادغبلا
 كيلاملا ةلود نيطالس ىدل رصم ىف مدختسي ناك ىذلا قرولا وهو . لماكلا ىدادغبلا

 ىلع لوصملا رذعتل شرعلا ىلع ساج اًميح جرف رصانلا ةيالو رمأ بتك هيلعو : ةيناثلا
 عبارلا مسقلا . مهتالسارل رصم نيطالس هذختا نيملا كلذ ذنمو . ناوألا اذه ىف ىدادغبلا
 ا1شقلث هضرعو « لمءاكلا ىروصنلا مطقلا ىثلث غلبي . ىذلا ىأ , ىقلنلاب ىسملا قرولا

 متشانمو ماكملا رابكو ماشلاب لفاكلا بئانلا ديلقت هيلع بتكي ىذلا وهو . عارذ
 - ةاشفلا ةاضقو ضراعلاو ادختكلاو راداتسألاو ريزولاو. ءاشنإلا ناوند بحاص ديلقتو
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 ةأأ فصق هعطق ىنلا قرولا لمشي سماخلا مسفلاو . ةيردنكسإلا عاحو ةمبرألا ح

 ضيوافتلاوديلقتلا لئاسر شعب ةياتكل لمعتسو . عارذفصن هضرعو « لماكلاىروصنلا
 لئاسرلاو ماشلاب نينيعلا فلألا ىدقمو ةناخلبطلا ءارمأل ناطلسلا رماوأو حيماسلا مظعمو

 رابكو غباشلا خيشو ةيرادإلاو ةينيدلا بصانملا باعصأو كوالا نم ةيناثلا ةقبطلل ةهجولا

 هعطق مغلبي سداسلا مسقلاو . بلحو قشمد قنيدمو ماشلا ةكلمع ةرادإلاو نيدلا لاجر

 ىثبوحلا نم بك ألا ءزجلا ةباتك ىف مدختسيو . عارذ ثلث هضرعف : ىروصنما مطق ثلث
 ى نمو ةثلاثلا ةقبطلا ءارمأو توصملا ماكح ىلإ ةهجوملا ةريغصلا تاءاربلاو حيماسلاو

 ةباتك ىف لمعتسي كلذكو « سرفلا كلم ةمدخ ىف اوناك نيذلا سرفلا ءارمأ لثم مهتجرد

 ناوبدلا قاروو . ةثلاثلا ةقبطلا نم ةاردإلاو نيدلا لاجرو تاوارسشعلا ءارمألا ضيوافت

 فرع اذإ الإ ةمزملا نم ةدحاو ةقرو جرخم الو . هعمجبو قرولا اذهب ظفتحي ىذلا وه

 . ناويدلا سيئر ردأب الإ كلذ لعفي الو « هيلإ ةلسرما سخشلا ىلإ ةقيقح هجوتس اهنأ
 رصحني مباسلا مسقلاو . هلغشي ىذلا سخشلا مم ال  ناكملا ومس مم بسانتي ةقرولا مجحو

 عارذ عير هنم ةقرولا عاستا غلبيو « فلولا هيمسي اك« ةداعلا مطق وأ ىداعلا قرولا

 دونج داوقي ةصاخلا تاءاريلاو ةريغصلا لئاسرلاو عيقاوتلا ةباتك ىف مدختسي وهو . اطاريقو

 ةرفكلا ةبراحمل نولسري نيذلا نامرتلاو ماغلا ميلاقأب راغصلا ءارمألا تاءاربو ةقلملا

 ءانثتساب قيرطلاو فاحلا قاروأو ةيربنلا بطخلا غيصو وفعلا رماوأو حيماسلا شعبو

 ق اعويش رثك أ قرولا نم عونلا اذه مادختسا ريتعيو . كولملا ىلإ اهنم هجوي ناك ام

 نايحألا مظعم ىف ضرغلا اذهل لمعتسيو تافطلملا قرو نماثلا مسقلا . ةفلتخْلا ناودلا عورف

 كلذ كرتي لب « ةتباث ةروصب ددحم ريغ هعاستا نكلو « ( فيفلا قرولا ) ريطلا قرو
 مسقلاو ٠ ىسلا ىلع ةظفاحلاو رثحلا ريفوت هيف ىعاري ىذلا ساخلا ناوبدلا سيئر ريدقتل

 ةقصالتم مباصأ ثالث هضرع ملبيو « ماجلا ةحنجأ تحت لسرت ىلا قئاطبلا قرو مسانلا

 وهو «هريغ مأ هديب ةيلع بتكي ىذلا وه كلللا' ناك ًاءاوسءريغتيال تباث همححو «ةيزاوتم

 مفدي ىذلا وه صاخلا ناوبدلا سيئرو . قئاطبلا نيواود ىف ظفحي ىذلا ريطلا قرو نم

 هناوند ىف بتكي نأ هتتبم ؛قارو كانهو . ةيهاقلاب ةدوجوملا ريرحلا ةغيصم لصاح نم هنهك

 « فنص لك نم قرولا عاونأ ددعب صاخشأ هعم لمعيو « قرولا عاونأ نم عون لك ىلع
 . « رادتاودلا » ىمسي ناودلا اذه سيئرو

 اريثكف . دادغب قرو ريغ رخآآ قرو ةيمالسإلا ةيروطاربمالا دالي ضعب ىف منصي ناكو
 . © دنقرمس » قرو رك ذ الثم باتكلا ناسل ىلع دريام

 لاقيو  ناتكلا نم لمعيف « اسارخلا قرولا امأف » : تسربفلا باتك ف اؤم لوقيو
 تح هنإ ليقو « لمعلا يدق هنإ ليقو . ةيساسلا ةلودلا ف ليقو « ةيمأىب مايأ ف ثدح هنإ



 دس ؤالإ

 ىو. اندعب نمل انم ةركّذت قبيل دحاو دلج ىف انتاقنصم عيمجبتكت نأ اندرأ
 اخس اهتم انيتكو ء اب رعم سرفلا ةغلي وهام لك انلعج « ىجعلاو برعلا هعفن معي
 رالا اذه ىفو . ريبكلا دلجلا ىف ةخسن هنم انمعصو « ةعومجو ةدرفم ةيب رع

 عومجلا انيمسو . هعفن معيل ابرعم سرفلا ةغاب وهام لك انلعج « اضيأ رييكلا
 . 6 ىديشرلا فيناصتلا عماجم

 : هعاونأ امأف . ىنيصلا قرولا لاثم ىلع ناسارخهولمع نيصلانم اعانص نإ ليقو .ثيدحح
 . يرهاطلاو ىرفجلاو قوعرفلاو ىحونلاو ىحلطلاو ىتايلسلاف

 ةدييز نيد مايأ ىف تبن نيواودلا نألءسورطلا ىنالإ نوبتكيالنينس دادغبي سانلا ماأ
 غابد دواج قبتكلا تناكو :لاقءاهبف بتكيو ىحمب تناكف ءدولج ىف تناكو . ( نيمألا )
 . « (*) نيل اهيفو رئلاب ميدت ةيفوكلا ةغايدلا تناك مث ؟ فافحلا ةديدش هو ءةرونلا

 ليصافتلا ضعب ( رهظ ١١١ ةقرو 701 مقر ةيرع ةطوطخم ) ةعبيصأ ىبأ نبا ركذبو
 . قاحسإ نب نينح تافلؤم ةباتك ىف مدختسا ىذلا قرولا نع

 فيطللا ديع نإف « ةقياسلا صوصنلا ىف ةرم نم رثك أ اهانلباق ىلا قارو ةلك امأ
 الزوئمرعع قةعوماأ (ممممعملأان ) ؛ قرولا مناص ىعع ابلمعتس ىدادنبلا
 نودلخ نيا رك ذيف . ءىعلا شعب افاتخم ىنعم اهيلإ نوبسني هريغباتك كانهو ١( ١ غ8 ص
 . اهححصتو اهديلجتو بتكلا خسن ىف لمعي ىلا سخشلا وه قارولا نأ ةمدقلا ىف
 توقروي نيتارو قشمد ىف الوأ اوناك . . . » : كولسلا باتك ىف ىزيرقملا لوقيو
 4١١ ةقرو « ٠/ مقر ةيبرع ةطوطخم ) ناكلخ نبا ناسل ىلع دريو . « بيتاكلا
 . نيلحلا باتكلاو ءنيروومشلا نيقارولاو نيخرؤملاوءارقلاو نياسنلاو ةاحنلا رك ذ ( هجو
 . « توبتكب نوقارولاو « ىلع ناك » : ( ربظ 27١ ةقرو ) رخآآ عضوم ىف لوقيو
 ةلالدإل « ةقارولا » ةلك تءاج انه نمو . ىناغألا باتك ىف ةملكلا هذه درتام اريثكو
 ةيبرع ةطوطخم « 4 + ) نساحلا ىبأل ىفاصلا لهما ىف الثم ارقتف - هتئبمو قارولا نف ىلع
 : نودلخ نبا لوقيو . « ةقارولا ةفرعم ف عرب » :(هجو ١4 ةقرو ءا/٠٠ مقر

 . ةبهسملا ليصافتلا شعب ةنهملا هذه نع انل مدقي م ,« ةقارولا نم اهعبتي او ةباتكلا »
 لمعتسو «« قرو » هنم لمفلاو « ... ةقارولا نم اوغرف اذإ . .. » : ىزيرقلا لوقيو
 . «بيتاكملا نوقووي » :ىزيرقملا لوقي .اهديلجتو بتكسلا خسنب لغتشاىأ ةزدحلاب ديزلا هم

 . « قاحسإل قروي ناك » : ىتاغألا لوقيو

 . ةرهاقلا ء "9 س « ةيراجتلا ةعبط نع سنلا (8)
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 ذخأ « هتاغل م عيت الصفم اماع اتسربف نيدلا ديشر انل مدق نأ دعب و

 ريغ ةدرفم ابتك انتعومم ىلإ فيضن نأ انيأر دقو » : لاق« همالك لصاوي

 دقو . نألا ىلإ كلاملا هذه ىف ةدوجوم خسن اهل نكت ملو « تادلجم ىلع ةلمتشم

 « اطخللا » لهأ ناسل نم تلقنو «اهخسن لصح ىتح اريثك ايعس اهيف انيعس

 : برعلا ةغل ىلإ مث سرفلا ةغل ىلإ

 . تايلمعلاو تايملعلا نم اطخا لهأ بط : لوألا باتكلا

 امنو اندنع ةلمعتسم ىه امم ةيئاطخلا ةدرفلا ةيودألا : ىتاثلا باتكلا

 ٠ لمعتسع سيل

 . نيروك ذملا نيمسقلا نم ةدرفلا ةيودألا : ثلاثلا باتكلا

 هب ترجام ىلع هحالصو كلملا رييدتو تاسايسلا ىف : عبارلا باتكلا

 : : 6« مهماداع

 « ةعجيو ةدرفم « هبتك نم خسن ةدع فلؤلا بتكتسا نأ دعب اذكهو

 لك مضي ناك ىذلا ْشضلا داجلا كلذ بتكتتسا نأ دعبو « ةيب رعلابو ةيسرافلاب
 اهدعأىتلا ةبحرلا ةبانبلا ىف اهعيمج خسنلا هذه عضو « ةيب رعلاو ةيسرافلاب هناقلؤم

 ةئيدم جراخ اهعيمج اهدييشتب ىعأ ىتلا ةديدعلا رئاعلا نيب هل انفدم نوكتل

 سني نأ ىف قملا ناسنإ لكل لجو . ىديشراا عبرلا مساب تفرعو «زيربت

 كي ام هفاقوأ لصاح نم ذخؤي نأي ىمأ كلذ نع الضفو « ءاشام اهنم

 لماك ىدادغب مطق ىلع اهلكه نافلؤم ةعومج نم ماع لك ىف ةخسن ةباتكل *
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 ؛ليدعت ريغب و صنلاب انه رك ذنسو .ةيسيئرلا ةيمالسإلاندملا ىدحإ ىلإ لسرتل

 : نيدلا ديشر هردصأ ىذلا فقولا دع

 باوبأأ ةيفقو ىف « هرصن رع« فنصلا اهطرتشا ىتلا اطئارشلا ةلج نمو »

 لك بتكتسي فاقوألا كلتل ىلوتلا نأ ىف .. ىديشراا عب رلاب ةموسولل هرب

 .ةيسرافلا,ةدحاوو ةيب رعلاب ةدحاو : نيتروصنم  ىافنصم نملكم ةخسن ةنس

 لوتملا ىأر ىلإ لوكوم هتادلجم ددع ( نإف ) ء خيراوتلا عماج باتك ( امأ )

 . .اعيرس سردنيال ثيحب ةحلصملا بسح لعو
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 لصألا ةخسنب لباقي مث ؛ حييمص حيلم طخم ىدادغب ريبك معقب ةفاطللاو ةدوملا

 ىغبنيو . فيحصتو ( أ ) طلغ هيف قبي ال هجو لع ىديشرلا عبرلا ىف ةعوضوملا

 نأو « لوصألا خسنلا لاونم لع ةفلكتم اهرسأب خسنلا هله نوكيت نأ

 لعجي ملاصلل هجوو ةباتكلا ةرجأو . هلك اش ام وأ ميدأ نم اهدواج نوكت

 نأ بحيو .هذه انرب باوبأب ةقلعتلا دجسملا تافوقوم لصاح فصن نم

 «ءابدألا ءالضفلا ء طلتا ىديملا « ةباتكلا ىعيرسلا نيخسانلا ىلوتملا راتخم'

 ةدلجم ةنسلا كلت ماب ةنسلا ىف اهتباتك بحي ىتلا خسنلا عيمج مت ثيحب

 نيخسانلا كئلوأ عضاومو . لاغإلاو ريخأتلا مقي القل «ةبذبم ةبهذع

 وأ ةنيعم ةقئاطل نيمتت مل ىتلا بلا باونأ ةلمج نم ىلوتلا انيمي امإ « مهنك اسمو

 لك عضوي و « ةضورلا ةفصف اهعيمج رضحأ « خلا كلت تمت اذإو . نيعمرمأل

 مهلماي مبللا : ءاعدلا اذهب فنصالل ىعديو . بارجلاو ربنلا نيب عفرم ىلع اهنم
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 « ةعساولا كتم-ر ىلإ رقتفملا كدبع تماع اك ءنراثألاو رابخألا رممايو را رسألا

 ةءوقملا تاقيقحتلا ىلع ةلمتشلا بتكلا هذه فينصتل « بييطلا ديشر

 ةديفلا « ماكحألاو محلا نايبل ةدبملا تاميقوتلاو « مالسإلا دعاوقل

 « تاقواخلا بئارغ ىف نيركفتملل ةعفانلا ء تاعونصملا عئادب ىف نيلمأتلل

 نم حسن اللام نم ذختتي نأ اطراش « هك المأ ضعب فقو نأل اضيأ هتقفوو

 «لبقتق : ناوأو نيحلك ىف نادلبلا لهأ نم نوملسلا اهب عقتفيل « بتكتلا هذه
 رفغاو اروفغم هبنذو اروكشم هيعس لعجاو ءانسح الوبق هنم هلك « مبللا

 « اهيف ني رظانلاو ء بتكلا هذه, نيديفتسماو «ريملا اذه مامتإ ىف نيعاسلل
 ىوقتلا لهأ كنإ « ةرخآلاو ايندلا ىف ةنسحلا هنآآو « اهيواطم ىف امب نيلماعلاو

 . ةرفغلا لهأو

 < روك ذلا ءاعدلا اذه خسنلا كلت نم ةخسن لك رخآآ ىف بتكي ًاضيأو

 : تاكا هذهو ديمحتلا اذه « كلذ دعب بتكي مث

 ةالصلاو « مارصناو عاطقتا الب همعن مادا « مالعلا كلل هللا دم- دعب امأ

 .لوقي هنإف : ماركلا هبحصو لم « مانألا ةفاك ىلإ ثوعبملا هيبن ىلع مالسلاو

 كلاع نب ريلعأ ىلأ نب هللا لمضف « ىلاعت هللا ةمر ىلإ جاتخلا فيعضلا دبعلا

 .نسحو هللا قيفوتب « ىلإ : اريخ هللا هازج « بيبطلا ديشرلاب روهشما « ىنادمحلا

 .رك ذي نأ دارأ نمل ةرك ذتو ء رصبت نمل ةرصبت باتكلا اذهتفنص « هريست

 نأ تطرشو « ى المأ , :رم هتفقو ام لصاح نم ةخسنلا هذه تبتكتساو



 | االو

 ىف ىتلا بتكلا رئاسو باتكلا اذه نم ةخسن اهلصاح نم ةنس لك ذختي

 لاك نم لومألاو . اذك ةدلب- نم نيملسملا ىلع افقو نوكيل « ىتافلؤم نم

 « مييلع هنم رسعتي ام نيثدتبملل اونيبيو اوحرشي نأ « نيفتحلا ءادلعلا لاضفأ

 . بايتراو كش اهمف ل قييب الو ء امات افوقو كلذ عيمج ىلع نوفقي ثيح

 ىلوتملا بتكي مث . امركستو الضفت « هوحلصأ اطلغ وأ اوهس اهيف اودجو نإو

 امإ ىنالفلا باتكلا اذه نإ : تالكلا هذه هيلع بتك قرو ربظ ىلع

 ىلع مث« مهيلع افقو نوكيل « نالف ةلود مايأ ىف ةينالفلا ةدلبلا له ال بتك

 . كانه نونكسي نيذلا نيبلسملا مويع

 الثل « فقاولا ىلإ دج نعابأ هتبسن بتكي نأ لوتم لك ىلع بجيو
 اوتبثيل ءزيربت ةاضق ىلع خسنلاكلت ضرعت مث . ءاعدلا ىف فقاولا سانلا ىسني

 نأىثبنيو . ىلوتلا ىلإ هوماسيو مهعيقوتب هوفرشي و « بوتكم ىلع لاما ةروص

 بجي و . ىناعما هذه ىلع لمتشم بوتكم زيربت ةاضق نم ضاق لك دنع نوكي

 طخ وأ «ىلوتملل بنان هيبش وه ىذلا رظانلاو فرشلاو ىلوتما طخ نوكي نأ
 ال ءةنس لك اطوبضم رمألا اذه نوكيل « بوتكلا كلذ ىلع ءالؤه باون

 . للخ الو نهو هيلإ قرطتي

 هثللتل ىلوتلا اهتعبي امتإ « اهمامت دعب « خسنلا هذه نأ رخآلا طرشلا

 « برعلا دالب ىلإ ةيب رعلا : مالسإلا دالب تامظعم نم ةدإب ىلإ فاقوألا

 ىلع اهنود وه امب مث اهمظعمب دالبلا نم ”ىدتبيو . مجعلا دالب ىلإ ةيسرافلاو



 ل

 اذإو . روكذلا بجوملاب ةدلبلا كلت لهأ لع افقو نوكيل « هبأر قفو
 راشم سردم اهل ةسردم ىف عضوت نأ بحي « ةدليلا كالت ىلإ خسنلا كلت تلم-

 فروملعتلا أرقيل اهئاءلعو اهتنئأو ةدلبلا كلت ةاضق رايتخاب مولعلا نونغب هيلإ
 اهعفد « اهخسسنتسي نأ مهنم دحأ ءاش نإو . سردملا كلذ ىلع هيف نوبغارلا

 لجأل اهتراعتسا دارأ نإ اذكو « نهرلا ذخأي نأ دعب سردملا كلذ هيلإ

 . اضيأ نهرلا ذخأ ع ةعلاطملا

 فتأتنسا « دالبلا تاماظعم ميمج ىلإ خسنلا عيمج ثعب نم ىلوتملا غرف الكو

 مضوت « ثعب لك دنعو . لوألا بيترتلا ىلع ىرخأ ةرسم ثعبيو . لمعلا

 «عفرص ىلع بارحلاو ربنملا نيب « ةضورلا ىف كانه ىتلا ةريبكلا ةفصلا ىف خسنلا

 لكر هظ ىلع بتكي نأ بجنو . ةروك لما ةدعاقلا ىلع روك ذلا ءاعدلا أرقيو

 خسنلا هذه حلاصمو . اهانرك ذ ىتلا طئارشلا هذه ةدلب ىلإ اهتعب داري ةخسن

 ىريام ىلع نامز لك ىف ىلوتملا اهنيعي امنإ « اهتبتك ةرجأو اهيلإ جاتحي امو

 . ةحلصملا هيف

 نود « بتكلا هذه ةلمج نم لوتملا خسنتسي نأ انطرش دق اضيأو

 ةعومجلاب موسوملا باتكسلا نم «ىديشرلا عبرلا ةبق ىف عوضولا لصألا
 ةخيسن اهنم لك نم « ءايحألاو راثألا باتكو قئافلا نايب باتكو ةبديشرلا

 . نادلبلا ىلإ ثبلل اهخاسنتسا طرتشاام ريغ « ةيب رع ةخسنو ةيسراق

 «ىديشرلا ميرلاةضور ىف نكأسلا سردملا دنعامتاد نوكست خسنلا هذهو



 عبرلا ةضور ىف نركاسلا سردلا دنع امئاد نوكنت خسنلا هذهو

 بحي ةعقبلا كلت ىف نوكي هيقف لكو . ائيش اهنم موي لك سرديو « ىديشرلا

 ؛ ةيبرعلاب ءاش نإ « ىدادغب ريبك مطقب ةخسن بتكلا كلت نم بتكي نأ

 ءابقفلا ةماقإ طرش ةدم ىف هيقفلا كلذ اهبتكي نأ بح و . ةيسرافلاب ءاش نإو

 هيعس ناك« ةدحاو نم رثك أ بتكيوأ ءروك ذملا داعيملا لبق اهمتأ نإف ؛ اهف

 كلت نم هجرخمي نأ ىلوتلا ىلع بجو « اهتباتك ىف رصقي هيقف لكو . لجأ

 تناك« خسنلا كلن تمت اذإ و . رصقم ريغ رخآ اهيقق هناكم بصني و «ةعّتبلا

 ءاش نإو « اهبهو ءاش نإ ؛ كلذ ىف دحأل ةعزانمالو « هيقفلا كلذل اكلم

 نم خاستتسالا ىف انصخرو انزجأ انأ اكو . هسفنل اهظفح ءاش نإو « ابعاب

 كلذكف « ىديشرلا عبرلا نم جرخمالأ طرشب ةبقلا ىف ةعوضوملا لصألا ةخسن

 طرشلاب نكسل «سردملا دنع ىتلا ةخسنلا هذه نم نوبغارلا خسنتسي نأ انزحأ

 نومدقم ةعقبلا ىف نونك أسلاو ءاهقتلاو . عبرلا نم جرختالأ وهو ء روك ذملا

 . خاستتسالا اودارأ اذإ مريغ ىلع

 ليبس ىلع اهانبتك دقو « ملقلا نم تطقس دق تناك طئارشلا هذبف

 ا ع ساي ل

 هلل نإ هتول دبي نيا ا إو ةعمسأم دعب هلذب نمق 3 . قاحلإلا

 « ملح ميم
 وك يس اشرس ةركلل طارش ذه هم

 ىف ىعسي ال لوتم لكو . فراصتلا رئأس ىلع اهميدقت ىلوتملا ىلع بحي اهنأ نم

 ( جيراوتلا مماج_-1؟)



 واليا

 ىف ىعسوأ اهلطبأ نف ؛ هتيلوتب الم كلذ ناك طئارشلا كلت بجوم كلذ

 بلطيلف . نيعمجأ سانلاو ةكئاللاو هللا ةنعل هيلعفءاهنم ءىش لاطبإ وأ اهلاطبإ

 .عبرلاب ةموسولا انرب باوبأ نم اهتسن بتكلا هذه ةعلاطم ىف نوبغارلا

 هللارع « فنصلا مودخلا نأ معيلو . ىلاعت هللا ءاش نإ اهب اوعقتنيلو « ىديشرلا

 « اهنم ةريثك خسن ةباتك ىلإ راشأو بتكلا هذه فئنص امل « هراصنأ

 نكمي ملو « طالغأو تافيحضت عضاولا ضعب ىف مل قفتا دق نوغسانلاف

 : ميلاقألا ريبدتو كلاما ماهمب الانتشا اهل غرفي نأ « هرادقأ تديز « فنصللل

 كلت قئاقد ىلع فوقولا هل لصح نف « هتمدخم نيلغتشلا هيمزالملاذهو

 ؛ خسنلا كالت نولياقي نيخسانلا فثمأب ايلعلا ةراشإلا تردصف « تافنصلا

 مضاوملا ضعب ىف اوفرصتف « نافرعلا ةجرد نع نورصاق مك أ نأ ىنخي الو

 عمضاوملا ضعب ىف عقو كلذإو ؛ مهنم ةوهش ىلعو « مهسفنأ ءاقلت نم تاقاملإي

 نوعلاطملا بسني الثل « ىنعملا اذه انبتك امنإ نحنو . تافيحصتو تافي رحت

 ىلع ليلدلاو . هرادقأ تديز فنصلا ىلإ تافيرحتلا كالت بتكلا هذمل

 ,ىفخيال هنأ « كلذ نع « هلالج هللا فعاض « هبانج ةهازنو فنصملا ةحاس ةءار

 « قئاقحلا كالت لاثمأب هشلادنع نم ديلا نأ ةفرعمو زييمت ىندأ هل نم ىلع.

 ءىث هبناج نم ردصيال ؛ قئاقدلا كيتاه لاكشأب هللا لضف نم صوصخلاو

 اطوصأو ثحابلا هذه تايلكىف دجوول « من ٠ موظنم ريغ مالكوأ موهفم ريغ
 ىوسام لكو . هلالظ ماد « فنصلا مزاي امنإ اهنع باوجلاف « هبشوأ تكن



 لس 1ا/و دس

 هكلذ ىلع ليلدلاو . هفيحصتو هوهسو هفي رحتو خسانلا طلغ نم وهف « كلذ

 هنيبلا نمو « ىرخأ ةخسن في رحت فلاخم افي رحت خيسنلا ضعب ىف اندجو انأ

 ؛هحالصإ نكمألم اهنم انحلص أ دقو. نيخساتلا فالتخا نم نوكي امنإ كلذ نأ

 , . « ناعتسما هللاو ) رذعي وأ حلصيلف « ايقاب كلذ نم ءىش ناك ن إف

 صنب ظافتحالا ىلع تصرحو هسفنب ملكتي نيدلا ديشر تكرت
 منمل انفلؤم اهذخأ ىتلا تايطايتحالا رادقم ءىراقلل نيبأ ىكل « هتارابع

 لثم بنجت ىلع دعاسي نأ نكمي امن ائيش لمهي مل هنإف ٠ عايضلا نم هئافلؤم

 نكمبال ةقئافلا ةبانملا رم بورضلا كلت نأ ودبي ناكو ؛ ةثراكلا هذه

 هىف عضوت نأ امل ردق دقو « نيدلا ديشر تافلؤم نأو « اهامرع ءىطخت نأ

 اذه ىف نيبلعتملا يمج اهسردي نأو « ىتالسإلا ملاعلاب ةماعلا بتاكسملا لك
 ةملك ةنسحلا اباونلا هذه نكلو . فلخللا ىديأ ىلإ لصت نأ دبال «ملاعلا

 . ةبجاولا ةقدلاب ققحت م

 لك لت لو .٠ ملاعلا رؤملا اذه تاقلؤم نم ريك ألا ءزجلا اندقف دقف

 ىتلا تاطايتحالا تلان اممرثك أ حاجنلا نم اهذخنا ىتلا تاءارجالا كلت

 هبيرق تافلؤمب ظافتحالا نامضل 7016 تيسات روطاربمإلا اهنخنا

 نيب الاح نيذللا نيئابولا نيذه ءرشبلا ةيشحوو نمزلا ىداوع نإف . يظعلا
 ةهرثأ دتما دق « انيلإ لوصولا تيب و ةميدقلا روصعلا رئاخذ نم ريثكلا

 . نيدلا ديشر تافلؤم ىلإ اضيأ ىب رختلا
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 نأ تم فان ايلا هناح كلاذفو « خي راروتلاو ريسلا 00

 « تاياورلا باتك ناونع كلذكو . ملاعلا قلاخ ىلاعت هل ءانثلاو دجلاب حتتفي

تايحتلاو تاواصلاب اضيأ أدبي نأ ىنبني تاياكملا سابل زا 0
 ةضورلا ىلع 

 .منسااو هياصأو 1 موو « نير ناقش لعو ؛ نيبلا مئاخ « ةريطل

 لل دْمَْأَو . نيلسارملا لك 2 مالَسَو .نوفصي اك ة لأب كبَر ناحبس د

 4 نيملاعلا بر

ا هذه رب رحتو « ةمدقلا هذه بيتر“ نم ضرغلاف « دعب امأ
 نأ «ةجابيدل

 خي. راوت رك ذ ىلع لمتشملا كرابما باتكلا اذه ةد وي
 ناخزيكنج ملاعلا كالم

الوأو ماظعلا هدادجأو هئاباو
اس اك نب روهشملا ةئاعأو هد

 ف كلذ حرش ف

عسلا ناطلسلا صحب تبترو تفلأ دق «باتكلاةمدتم
 هللا نانا ديزاغ نازاغ دي

 ةفاتخلا ريتاسدلاو دئارجلاو « ةق رفتلا ةروتبلا ريماوطلاو قاروألا نم  هناه 0
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 دوهعو راودأ اهدسحتو اهطيغت تناك ىلا هتلود دبع ىف كلذكو . ةعونتملا

 0*2 « ناورشونأ »و "6 نودي رفأ »و "© « ناودرأ » و 27 « اراد

 نأ لبق نكلو. باتكلا اذه نم ءازجألا ضعب ضيببتت ف عرش دق ناك

 .«٠ ةنس لاوش نم 1١ خيرات ىفو « ري رحبتلا نم غارفلا لبقو « ةباتكسلا مت

 لداعلا كالا كلذل ةرهطملا حورلا ,تدعص ةنجلا باي ىه ىتلا نيوزق دودح ىف

 , © « كبَر اَذِإ ىمجرأ ةنئمطملا قتلا اهسيأنع د : اهبر ءادن ةيبلم

 يقالص ِدَمْقَم ىف » : نييلع ىلعأ تافرشو « رللنا ةنج تافرغ ىف ترقتساو

 , ©" « ردتقُم كيلَم دنع

 امبرو . ةيشنماخملا وأ ةينيك ألا ةلودلا كولم ملظعأ وهو ء لوألا اراد دوصقملا )١(

 دنسلا رهب نم دنت تناك ةحيسف ةيروطاربمإ نوك . مالسإلا لبق ناربإ كولم ملفعأ ناك

 .نيتم ساسأ ىلع كلم مظنو ء نيوزق رحب تح ىدتحلا طيحلا نمو « ىجيإلا رحبلا قح

 ( مجرتملا ) . هتلود تلت ىتلا دوهعلا ىف ىلعأ الثم ربتعا

 نومكحم اوناك نيذلا نييثرابلا وأ نييناكشإلا كولملا دحأ وهو سماخلا ناودرأ دصقي (؟)

 . فئاوطلا كولم نيب ةمسقم ناربا تناك !ءدنع كلذو « ةيناساسلا ةلودلا مايق لبق ناربإ

 وأ ؟74 ةنس ىف ناكياب ريشدرأ هبلع بلغت نأ ىلإ كوالا ءالؤه ىوقأ ناودرأ ناكو

 ( مجرتلا ) . ةيئاساسلا ةلودلا سسأو افشل
 « كاحشلا لتق نأ دعب كلذو « رشلا ىلع ريخلا ةبلغ ةيسرافلا ريطاسألا ىف هتريس لثم (؟)

 .لوأ ىف كاحضلا ىلع بلغت هنأ رداصلا ىورتو . هدسافمو هرورش نم نيناربإلا صلخو

 ( مجرتلا ) . ناك رهم » هومسو محل اديع سانلا هذختافن « رهم » رهش
 «م ( هال ه١ ) ةيناساسلا ةلودلا كول. مظعأ ناورش ونأ ىرسك دوصقلا (4)

 ةيروطاربمإ نوك ذإ ؛ مزاحلا ىرادإلا صئاصخو كنحلا دئاقلا تافص هيف تعمتجا ىذلاو

 نأ ورغالف لداعلا كلملل ىلعأ الثم ناك كلذ ىلإ ةفاشإلابو . ةديدع تاحالصإب ماقو ةعساو
 م « نيفاساسلا دهع ىف ناريا : نسنتسيرك رظنا ) . « لداعلا ىرسك ه مساب خيراتلا ف رهتشا

 . (1١©92ا ةرهاتلا , اهدعب امو "68 ص, باشحخلا يحي روتكدلا ذاتسألا ةجرت

 3 . ( مجرتلا )
 ؟«م , ؟ال ةيآ ء رجفلا ةروس «ء رك نآرق (0)

 ههةيآءرمقلا © « © « )١(
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 3 ايدلا ردف نم ىلعأ هرذق ناكامل_»

 0 ىلعألا سدقلا بائح ٌثيح هزاكم راص دل

 ع محيرلا ببت ةلظحل لك ىفو -
 .6 هحور ىلع ةيحتلا نم فالآلا تائم هللا نم لمحت

 «ةحاصفلا ةعاربب زاتمت تناك ىتلا ةيصولا ىضتقمي و« مايأ ةدعب هتافو لبقو
 دبعلا دك أوناطلسلا اذه ددج « ةبحشل ةريثملاو ةكملاب ةجووزمملا راثألا ةغالبو

 ش ترايعأو ةلودلا ناكرأ عيمجو «ءارمألاو تاريمألا روههج روضحيو . هلذيع

 حيصف ناسلب هتابغر للمأ « بئاصلا هبأرو بقاثلإ هركف ءاحيإب و « ةرضحلا

 صضخ قمحلا نأل قئاقذلا كلت ةباعر ىلع عييتللا ضح ىف غلابو « حيلم نايبو

 . « متعألا ناطاسلا ربك ألا هاخأ هدبع ىلو نوكي نأ ىلع رصأف ؛ قئاقحلا

 « لدعلا ناخليإلا « مانألا باقر كلام « مالسإلا هاشنهاش « مزك ألا ناقافتا

 سرافلاو «ةداعسلا ليصافت عماج « رفظلا ملاقألا ىلاو « لك ألا ايندلا بحاص

 دملا « كلاملا ف لدعلا طسابلا ناطلسلا « نيدلا ةياعر نيدايم ىف عاجشلا

  ملاعلا ىلع ءاليتسالا ةرئاد زكرم « رفظلاو حتتفلا ىنابمل ديششلل « لا دعاوقل

 حانت ةصالخ عادبإو « نيوكتتلا دئاوف ةدب ز « نارقلا بحاص ةطقن رادم

 مالسإلا ساسأ دطوم « نامألاو نمألا طاسب طساب « عاونألاو سانجألا



 بس ةممكسس

 عبنم « ةيوفطصلل ةللا سارع ىبحع « ةيوبنلا ةعيرشلا راعش رهظم « نيدلسللو

 قيفوتلا رظن روظنم « لالجلا ىذ ضيف لاله ملطم « ىلزألا هللا فطل لالز
 فطل لظ « نيدلل ىناحلا ناطلسلا « هديبأتو هللا ةءانعب صوصخلا « ىاابرلا

 ةبولألا رفظم « ماودلاب دهعلا نورقم لاز ال نا هدنب ادخ دمحم ناطلسلا « هللا

 « ناخزيكنج ةلود روهظ دوصقم هنإف ؛مانألا ةفاكى لع لظلا دودمم « مالعألاو

 . دوجلاو مركلاب ضيفتل هتايح نإو مالسإلا ةمأ روتف عقد دوعومو

 : رعش
 «ردقلا ريبدتو ءاضقلا ةردق هل ىذلا كلذ » 

 . كَل رصبو كلفلا ةمههل ىذلا كلذ

 « هتقاود بارتو ءام نم ىذلا كلذ

 . © ارابغ ءامملاو اعاعش موجنلا نوكل

 هتاطلس تيب لحز ىنبي ىذلا « علاطلا دوعسلا ظحلا ديعسلا كالا كلذ
 نوكسملا عبرلا كلامج ىلع ةرطيسلا لحس ىرتشلا تبْثيو : ناقتإلا نازيم ىف '

 هيبشلا هرجنخ ماقتتالا دمع نم خير رملا لتسيو ؛ فييز“ نود كرابملا همساب

 يبست ىلا نسيئلاو 4 هتنباتمو مقالا ودملا شيج ةمجاهمل هلكيه ىف مايصمصلاب .
 فرعتو « ملاعلل ةنيز وه ىذلا هنأر راوتأ ةعشأب ءاضولا امههجو لمحت ؛ ايندلا

 دراطع موقيو « عتمملا هلفحم بارطإل ىونلا نم طبربلا ىلع ءارهزا ةيهزلا

 طيحأ دق رمقلاو « ريصفت وأ لهاست نود اهتيمنتو ناويدلا تاياسح ريبدتب
 رع قافألا فارطأ ىلإ هقالخأ نسال عئاذلا تيصلا ةلاسر لسريل ةلملاب



لا ىلاوو ةنطلسلا شرمع ثراو « دبعلا ىلو قي رأ
 . ايندلا متاخو جات

00 
 « ايوقنيدلا راص اك ًائيضم كلل راص هب د

 . « ايتف ظحلاو ًاًيرشم شرعلا راص اًضيأ هب و

 دييأتلا نوعب نوميلا هاشنهاشلا ضبم « رابخألاب لسرلا لوصو لعلو

 «نيروصنملا هرك اسعل اركسعم تناكىتلا ناسارخ كلامم ةيحان نم « ىهلإلا

 ةنطلسلا شرع رقم ثيح ناحيي رذآآو قارعلا ادصاق « نيديدعلا 5 أماقمو

 . مكملا تاياررقتسمو

 : رعش
 ؛ فلنا نم رصنلاو مامألا نم لابقإلا »

 . « حابجلا ىف ةرصنلاو بلقلا ف ةمصملاو

اك ةيناطلسلا هتفطاع روفوو «ةيكللا هتتفش لاك ببسبو
 لك ىف لسري ن

 نع هيقرتلا دصقب نب رتاوتمو نيبقاعتم لسرلا « قي رطلا ىفريسلا ءانثأ « ةلغمل

 ناطلسلا ناكو . نوميملا هلوصوو ةكرابملا هتلحرب سانلا اورشبيلو«مشحلاو مدخلا

 « عيجلا ىلع رورسلا لخدي ناك اك « ةمي رجلا بواقلا ىلع هتحر مسلب عضي

وف و نوموقي اوناكف ؛ مهثثواعمو مثرزأ دش قليزبو
 ؛ هلابقتسا مسارمب اج

 « هيدي نيب ضرألا ليبقت فرشب نودعسيو « لالا ورّسم لابلا وغراف او

 نم ىاسثلا نينثالا موي ىفو . ةنطاسلا أجلم وه ىذلا هرقم ىف همامأ لوثلاو



 هك ىلإ ناطلسلا لصو « ةروك ذلا ةئسلا نم ةحملا ىذ ربش

 . « ناجوأ » مالسإلا ةنيدم يناجي ريبكلا

 م

 2رغش

 « احجانو اقوم ةلودلا كلف ىلإ ءاج »

 . « كوالا سمشو ةنطلسلا أجلم وه ىذلا كلذ

 ىفف «ءالبنلاو نيتاولعا عوجم ءايلعلا ةفيرشلا ةرضحلا كاتب قل اك
 ::كيقلا هنادس ءارو قي لاقألا قلاع

 .ه

 رس

 ؛ كللا ءامس نم هنأل ءرشبأ نمزاا اهبأ » -

 4 وتلا قنا لب ةنيوقلا نيف ركل
 « مالسإلا دانحو لا لاطبأ ربظ اميح

 جتافلا كالا لدع فنراهرب لصي

 « اذالم نيدلاو ءانوع ايندلا تدجو دقل ! لجأ

 . هانف ةنئفلاو الاوز ملا هحاو 5 «ايعار ةلودلاو

 « ترغن 3 تلبذ دق لابقإلا ةرهز تناك

 .« اهايقتسل هللسغ ءاما باب نيح

 « ةماعلا نوئشلا فلتخم ىف ناطلسلا رظن مايأ ةدع'لالخ ىفو



 _ امه

 ةظقيلا فئاظو ماقأو ءربدتلاو تبثتلا طئارش مدقو « كلاملا ملاصم دقفتو

 .٠ ترمألاو

 «تاعاسلا أاتهأو تاقوألا دعسأ ىف ريبكلا ىروشلا سلجم دقع كلذ دعبو

 ش ١م." /0. ةنس ةجبحلا ىذ فصتنم قفاوملا نيبثالا موي حابص ىف

 : رعش
 «ديهس بكوكو كرايم لاف »

 ديزم دمعسو رفاو ظحمو

 ,؟"ديشمجك شرعلا ىلع سلج

 . مهطاس وأ اومزح دقو نملاو سنإلا همامأو

 «فقاوو سلاج نيب ؛ هترضح ىف عجل فطصاو

 . نيرفاظلا كوالاو نيب رجلا ءارمألا نم م

 « هرمأ بسح هناروح كلفلا لعح دق

 . 6« هميقوت بسح ايدلا را

 شرع فرشي مل « مذآ ةيرذ روهظ لوأو « ملاعلا هدب ذنم هنأ لاقي قلحاو

 رثك_أرخس هنألا ململا ناطلسلا اذه لثمب نورقلا نم "مرق ىأ ىف ةنطلسلا

 نم نايلس لاح هيشي هلاحو « نييدادشيبلا كوام دحأ وه ةيسرافلا ريطاسألا ىف دشج )١(

 ىف هنكلو . هتثيشمل نجلاو سنإلا ريخستو « ذوفنلا ةعسو « شيعلا ةطسبو ةوقلا ثيح
 مكحو كلم ىلع ىلوتساو « كاحضلا هيلع ىضقف ةيهولألا ىعداو ريكو ىغط هرمع ةياهن
 . هلايغطو هرش ابمعف ناريا



 سوءا

 مللاقألا هذهضعب ناكأذإ و . عالقلاجئافلاو مدلا قنملا هقيس ةب رضي ملاعلا كلام

 مماختوأ عزانمنودمهيديأىف رقتسيال هنإفع ثرإلا قيرط نع هءاحأىلإ لآ دق

 ؛عيمجلل ةدهاشللو ةبرجتلاب تيئدقق؛ ىلوغلارصعلا ىفصاخ هجوب ظحواام اذه

 فيسلا قارأ كو « تاروثو تابا رطضا نم بالقنالك ىف ثدحي ناك امىدم

 نم هب حاطأام غلبمو « ةنتفلا ران باهتلا ببسب ضرألا ىلع ءامد نم قاربلا

 تدسك تاراغلا قوس تجار اهني و . ءاوملا ىف ريطت تناك ىتلا سوؤرلا

 سوفن تكله ببنلاو لتقلا ةطساوبو « عاتم لك نم عاوثألاو سانجألا

 لاخلا ترمتسا دقو . هنايعأو رصعلا ةداس نم ريثكل تاكلتمم تعاضو

 كلذ دعاوق تلظ دقف . شرعلا ىلع ناطلسلا ساج نأ ىلإ لاونملا اذه ىلع

 شي وشقلل ةبجوم ةثداح ثدحم تناك موي لك ىفو « ةليوط ةدمل ةلزازتم ىمألا

 ىلإ ةنطلسلا رود لصو اماف . ءودهو رارقتسا ةلاح دجوت نكت لو« ةقرفتلاو

 نمألا ةعساولا ةضي رعلا كلاملا ةعقر تدجو « ةديدملا هتلود مايأو كرايملا هدبع

 ناطاسلا ةرضح باون ةضبق ىف تحبصأو « كلاهلاو فواخلا عيمج نم

 رردلا رئأنلا لقلا ناسل تبئأف ؛ بذهمو لكم نوناق قفو ةبتيسو ةطوبضم

 ةحفص ىلع نيتبيلا نيذه - قاربلا عماللا فيسلا نرم مغرلا ىلع

 : ترامزاا لاح

. 

0 : 
 « كلدع مايأ ىف ىذلا تنأ « لدعلا اهيأ »



 ووو

 .ةلصمخ رم هسأر فيسلا جرخم مل

 « رشحلا موي ىتح « هنأ ثيحبتراص كتلود لضفب ايندلاو

 . « كحد مل افدارم تاك اذإ الإ فيسلا لمعيال

 «نيقيلا هجو ىلع لع ةعطاسلا نيهاربلاو ةحضاولا لئالدلا هذه ليبق نمو

 لكشب ةيملإلا ةيانعلا نيعب صتخا دق هنأو « ةصاخ ةلزعجب عتمتي كوالا كلم نأ

 . نيتمو كح ةيصوصخلا كلت ساسأ نأو « نّيِب حضاو

 ببسي دعي ناكو  رصعلا اذه ىف لضافألا رباك ألا دحأ لمأت دقلو

 ©30 « ناسح » ربتعي ناك ناطلسلل هحنادم بيسي و هرصع نابحس هتحاصف لاك

 نم لزنت باقلألا » : لوقلا اذه ىضتقمناطلسلل كرابملا مسالا ىوخل  هنامز

 : لاقو ًارعش ىئاعملا هذه لظنف « ءامسلا

 ِ ركفأ قربك" نم ةيا ود

 6 هلنش رخ » كلا يا ف

 « مسالا نه ىننم نوكي توأ ىنعامد

 . ىراقلا هكاردإ نع لفض دقىذا

 )١( ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا رعاش تباث نب ناسح دصقي ٠

 ةلك نم بكرم ظفل وهو بقللا اذهب ( 715 #7١ ) وتياطل وأ ناطلسلا بقل (؟)

 اضيأ بفل هنأ 5 . ( ىراكلا ) دارلاو «مبات نعي 6 هدنب و « راح ىنمع « رخ »

 ,ىأء دبع ىنعع 6 هدني» و « للا ىنمع ع ادُح » نم بكرم ظفل وهو « هدنب ادحخ بقلب

 . « للا دبع »

26 



 لوو

 « ىنمس ىلإ لصو ذإ ةريلا ذم ىنانأ ايو -

 .«دذيعسلا كلل ديؤمأب » : ةرابعلا هذه

 ظفللا اذه فورح ىف دوجوم ىنعلل نإ
 : . كلا ذمل ادج منالم رهو

 00 ل للا ةنابشتا# قط نع نسلق

 .«هدنب رخماش» قتلك فورح ا لكل ةيددعلاةميقلا

 ( ىنعلا سقت ىطعت اهنإف اهانعم فرعت ىتح
 , 9 (هدقيرفآ صاخ هباس) : تالكلا هذملا

 ع« هذه افرح رشع ةسمخو كلت فورح ةعسأ

 . تايواستمو ناهباشتم باسملا ىف امهنكلو
 « فادصأ عستنم نوكتي :مسالا كلذنإ لوقت نأ نكمو-

 . ةيضوح | ةرثع سمخم اتللم دق

 ء مسلط كرايلا مسالا اذه نأ 00

 . هلا زاك باب ىع قلع

 ء مسالا كلذ ةيع ةقفرع: :انيحعاف هج

 تتشملا ىرطاخ عصا

 )١( ص « رودصلا ةحار باتك : ىدنوارلإ رظنا باسحلا اذه ةقيرط ةفرعمل 449

 : 151١. نديلءعغه*
 اهتميقنأل اهتجرت نودةيسرافلاتالكلا ىلع انبقبأ دقو« * قلاخللساخلا لظلا » ىأ )١(

 ىندل ؛ خياروتلا مماج ليذ : ورببآ ظفاح رظنا ) تايثكلا هذه فورحل اقفو ةيوسحم ةيددعلا
 . ( ش . م1119 , نارهط « 4 ص « تايب روتكدلا
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 تنلقو . ..قستنلا“ :تكردات ب

 .«© هلشرخ » كللا مي »

 «ء هكللمو هلالص سمش للتتلو

 «© ملأالل كلفلا برم ةشيضم

 صحفت « روبحلا طاسب طسب و « جاهتنالا مسارم ةماقإ دعب هنإف ةلجلابو

 دبع ىلع تناكىتلا موسرلاو تاداعلاو « "7 ديلاقتلاو نونافلا ايلم ناطلس
 .رادصإ ةيفيك ىلع ملطأ اك هناهرب هللا رانأ ناخس نازاغ ديعسلا ناطلسلا هيخ

 لحارلا هيخأل ناطلسلا هنكي ناك امل ارظنو . اهذيفنت ىلع مايقلاو ماكحأ

 نم ىأر دقف « هيلع ريثكلا هلاضفأب فارتعالاو « ةءورلاو صالخإلا ةياغ ن

 ' مارتحالاو ذوفنلا لماكي نيعتمتم اهناكرأو ةلودلا ءارسعأ لظي نأ باوصلا ن

 لغشي نأو « هيخأ دهع ىف فلاسلا مسرلاو قباسلا رارقلا ىف لاحلا تناك

 ناك ىذلا لمعلا سفن لوازيرو « لبق نم هلغشي ناك ىذلا بصنملا مهنم لك
 ؛ةقياسلا ةقيرطلا سفن ىلع ةبالولا لاصمو ةكلملا نوئش ريست نأو «
 دقو ناصقتنلاو ةدايزلاو ليدبتلاو رييغتلا بئاوش نع ةديعب نوكت ثيم

 دح ىلإ تلصوو رومألا ترقتسا ريبدتلا اذه نميب هنأ عيتلا نقي

 . لاكل

 )١( ديلاقتلا نم نوسوبو نوناقلا ىنعمب قاسي نيتييلوغلا نيتملكلا ةجرت .

 )١-_جاممع خيراوتلا (
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 « ادعاصفنألا نم قيقدلا بيترتلا اذه لثم ىرجتةكلمملا نوثشنإ »

 . 6 رمقلا تاهيبش ناسحلا ررط ريغ دحأ برطضي ال ثيح

 ىمأ « يظعلا ناطلسلا ةعلاطم خيرراتلا اذه ءازجأ تيظح ام دنع هنإ مث

 ,لقعلا لاك نم هقزرامل كلذو ؛ اقيقد اطبض اهطبضو امات احالصإ اهحاالصإب

 . ةسارفلاو علا روفوو ةسايكلاو

 «كرابملا ناطلسلا اذه دبع هضييبت متدق هلك أب خييراتلا اذه نإ ثيحو

 < كرابملا همساي مدقي نأ رمألا لوأ ادب دقق مايألا سم ىلع هلابقإ ديزي ىذلا

 « ةليصألا هتورسصو ةديجلا هقالخأ نكلو . ةيناطلسلا هباقلأ ركذب عصري نأو

 اب باتكلا مدقي نأ ىمعأ ذإ « حارتقالا اذه لع ةقفاوملا .ع رحم هتلعح
 م ّْ 6 مجحب :

 رك ذب ةحشوم هتمدقم لظن نأو  هناهرب هللا ران أ ناخ نازاغ ديعسلاناطاسلا

 .عاطلل ايندلا ديس سعأ قفو لاوتملا اذه ىلعباتكلا ري رحت ىف ددرتأ لف.هباقلأ

 هناك هنإف « ةمحلا واعب افصتم  هناطلس هلا داخ  مالسإلا الم ناك الو

ءاصقتسالاو صحفتلاو مولعلا عاونأ لع عالطالاو ثحبلا ىلإ ناد ليع
 .نونفل 

 هباستك ١ ىف نوميملا هتقو رثك أ ىغي ناكاملو « خي راوتلاو تاياكمحلا

 : ىل لاق ؛ هعجارو خي. راتلا اذه أرق ن مس هنإف « لاكلاو لئاضفلا فونص

 ىلع لمتشي باتك دوبعلا نم دبع ىأ ىف فلؤي مل تقولا اذه ىتح هنإ »

 ناتلا تاكل ةنرضو مهاوحأ حرشو ملاسلا ناكس عيمل ماعلا خيرراتلا



 هه

 رئاس رابخأ ىلع ىوتحي طق باتك رايدلا هذه ىف دجويال هنأ اك« مهسانجأو

 .هترشابمو لمعلا اذهب امايتهانيقباسلا كوالا نم كلم دبي لو ءراصمألاو دالبلا

 هاض اة راطتسو انترطيس تحبنوكسلا عبرلا ملاقأ تلخدهتمو هللا دمحبف نآلا امأ

 نومحنملاو ءاكحلا ةيماسلا ناطلسلا ةرضح ىف ممتجا دقو . « ناخزيكنج

 ريمشكو دنهلاو نيجاللو اطللا ىلاهأ نم بوعشلاو نايدألا وخرؤمو ءادلعلاو

 . جرفإلاو بارعألاو نب رخآلا كارتألا ماوقأو ؛ "”روغب وألاو تبتلاو

 تادقتعمو تاياكحو خيراوت ىلع لمتشت بتك مهنم دحاو لك عم ناكو

 . هيلع علطمو اهضعب ىلع فقاو كشال وهو « هتمأ

 لصفم نمبتكي' نأ ءايندلل ةنيز ا ناطاسلا ىأر ىضتقا اذكهو

 هنودت نأو «انكيلل كرابما مسالا لمحت فاو لم تاياكملاو خي راوتلا كالت

 روك ذملا خيرراتلل اليذ نانوكي نيدلجم ىف كلاملا كلاسمو ملاقألا روص اذه دعب

 هبسجن خييراوتلا عاونأ عيجل اعماج دي رفلا باتكلا كلذ عومت نوكي ىكلو
 ىف هيلع لوصحلا رسيتي مل ىذلا فلؤلا اذه لثم ءاشنإل ةصرفلا منت نأ

 ةليسو نوكيل لاهمإ و لاهإ نود همامإ و  نيقباسلا كوالا دوبع نم دبع ىأ

 . هتربش ماودو هفلؤم مسا ديلختل

 رثك أ ةماع ةفصب مثو . ةيونالاو ةيذوبلاو ةيحيسملاب نونيدي اوناك كارثألا نمموق )١(
 ثأو . ميرات رهن لامشو ناتسكرت قرش لامش نونطفي اوناك . اندمب لوغلاو كارتألا ماوقأ

 وه مهب صاخ طخ مهل ناكو . يلام آو رهش هرقو لوق ربو غيلاب شييو نافروت مهندم
 - مهتاباتك هب اوئودو طخلا اذه مهنع اوذخأ لوغملا مهب طاتخاام دنعو . ىروفيوألا طخلا

 . (مجرتلا)



00 

 | لوجاد

 نم نيزرابلاو ءالضفلا ةلمحب لاصنالا ىف تعرش رمألا اذه ذيفنتلو

 بتك .كرومضم نم تسبتقاو « مهءارآ تعلطتساو « ةروك ذلا فئاوطلا

 لعأل ماعلا خييراتلاب قلعتي رخآ ادلحم تبتك ةداملا هذه نمو . نيمدقتلا

 نيذه تلعجو كلاملا كلامو مللاقألا روص ناب ىفاشلاث ادلجمو ؛ ملاقألا

 مماج د مسا باتكلا عرب لع تقلطأو « كرابملا خيراتلا اذهل اليذ نيدلجلا

 6 خيراوتلا

 خي راوتلاو تاياكحلا ليصافت لصفلا اذهىلي ىذلا سربفلا ىف تينأ دقو

 . اميودت ىف اهيلع ترس ىنلا ةقي رطلاو

 اههتكي ىتلا تاياكسحلاو اباضقلا هينيعب دهشبال خرؤملا نأ ققحلا نمل هنإو

 كلت دارفأ نم ةبفاشملا قي رط نع هتامواعم قتسبال هنأ 6 هفلؤم ىف اهررقيو

 ممرابخأ درسل الجس خي. راتلا ناكو « ثداوحلاو اياضقلا باحأ مه نيذلا ةقئاطلا

 هنوعيذيامو ةاورلا هلقنيام بتكي هنكلو

 : ناءون لقتلاف نذإو

 الثف . ةببش هيف تسيلو ملعلا ىلإ ىدؤيو رئاوتلا لقنلا وه لوألا عونلا

 اوشاع نيذلا لاجرلا ءاظعو كواملاو لسرلا دوجو رئاوتلا قي رطب انيلإ لصو دق

 نم اهريغو رصمو ةكم لثم ةديعبلا ندلا دوجو كلذكو « ةرباغلا نورقلا ىف
 كلتارث لو « صاخشألا ءالؤه دهشن مل اننأ منرو ٠ ةييئانلا ةروبشلا دالبلا

 اهعم قبي ل ةقيرطب نأشلا اذه ىف رابخأ نم انيلإ درو مب نمؤن اننإف ؛ عاقبلا



“1 

 .لقنلا اذه ىلع موقيل نايدألاو مئارشلا عيمج ءانب نإو . ددرت وأ كش ىأ

 ةفئاط دتعو « قلكلا ةماع دنع اياضقلا ضعب ىف هرابتعا لقنلا اذهلو «رتاونملا

 . رخآلا اهضعب ىف ةصوصخم

 لمتحي وهو ءداحآلا هنومسيو ءرئاوتلا ريغ لقتلا وب ىناثل عونلاامأو
 .نوكت سائلا اهداعي ىتلا لاوحألاو تاياكملا باغأو . بذكلاو قدصلا

 اهاور اذإ سمأ تعقو ىتلا ةيضفلا تإ ثيحب ؛ ةرئاوتملا ريغ ةقيرطلا هذهب

 اهديعي امدنع هنإ لب « تددح اكهرطاخ ىلإ درتال (مطق اهنإف مويلا اهبحاص

 مغر هنأ ظحالت تنل اة اظافلألاو ةرابعلا ىف رييغت قي سلجم لكىف

 ةجردل ريثك فالتخا اب مقو دق تايعرشلا ىف ماتلا طايتحالاو ةقدلا ىنوت

 - ةاورلا لاح فالتخال كلذو اهيف كشي اضيأ ةيوبنلا ثيداحألا ضعب نأ

 اون امطاف ةضيفتسم ةسارد اهوسردو ثيداحألا كلت نوقياسلا ةمئألا أرق دقو

 ريحتلا فقوم قابلا ءازإ اوفقوو « حاحصلا اهومسأو « اهوراتخاو اهضعب ىلإ

  ىنعملا اذه ىلع فقوتي ةيعرشلا لئاسملا ىف ةمئألا فالتخا رثك أو . ددرتلاو

 للخلا قرطتي دق هنأل ةّيلك اهبف فلتخا تلا لئاسلا راكنإ زوجيال اذه عمو

 . اهركشي نم نيد ىلإ

 دوهعلا ىف نيفلتخلا ماوقألا نم ددع خيرات نأ دكؤملا نف اذه ىلعو

 هتاياورلا نأو < نيقيلاو مطقلا قي رط نع اقاطم فرعي نأ نككي ال ةلواطتملا

 اقفتمالو ةحصلا نم ةيواستم ةجردب تسيل نأشلا اذه ىف ىورتو تيور ىتلا



 سوم

 هعمسام وأ رتاوتلا قي رطب هيلإ لصوام صختش لكى ورب ةلظم لكى ف ؛ اهيلع

 لقي مل اذإ و . هاوهبسح صقني و ىوارلا ديزيام اريثكو « رابخإلا ليبس ىلع

 عوقو .نرمضتت قلا ةرايعلا ىف ام دح ىلإ غلابي هنإف ضحلا بذكلا ًاًضيأ

 . فالتخالا

 « هركذ قبس ىذلا وحتلا اذه ىلع ىرحت ةيهلإلا ةنسلا تناك الو

 ررقي نأ ديري قوام لكسف ؛ بولسألا اذه ىلع ةب رشبلا ةعيبطلا تلبج دقو

 . ًانئاز هلوق نوكي اك« لاخلا نم اب رض هريكفت نوكي ىئاعلا هذه فالخ

 اعوطقمو اققحم نوكي نأو دبال هبتكي ام نأ ىف خرؤملا ركف اذإ اذكهو

 رابخأ نم هدرويام لك نأل « خيرات ىأ بتكي نأ عيطتسي نل هنإف « هتحصب

 اهوعلاطوأ « نب رخآلا نع اهواقنوأ اهودهاشدق ءاظعلا نم ةعامج نع هيرب اهإ

 ال كلذ نوكي تركذ نأ قبس اكف لاح لك ىلعو . نيمدقتلا بتكىف

 ةباتكلا اوكرت ببسلا اذهىلع ادانتسا نيخرؤملا نأ ضرفولو . فالتخالل

 عيمج نإف « اهنوغيستسي الو اهيلع نوضرتعي امب ر سانلا نأ نيناظ ةباورلاو

 عيمتج مرحب و « ةلمهمو ةكورتم ةرتف لك ىف قبت ملاعلا خيراوتو رابخألاو صصقلا
«٠ 

 لكو موق لك رابخأو تاياكح بتكيو لقني نأ نذإ حخرؤملا ةفيظوف

 بتكلا نم اهب تيور ىتلا ةقي رطلابو « مهبتك ىف تدروام وحن ىلع ةفئاط

 « مييف نيزرابلاو ممريهاشم لاوقأ نمو « موقلا ءالؤه نيب ةلوادتملا ةروهشملا



 ب وود

 لكو سانلا نم فنص لكن إف انحرش نأ قبس اكو . ئوارلا ىلع ةدبعلاو

 لك ىفو . مهتادقتعم بسح ىلع تاياورلاو رابخألا نولقني « قاما نم ةقئاط

 . اهتقيقح زاربإ ىف ادج نوغلابيو « ني رخألا تادقتعم ىلع اهنوحجرر» تقو.

 حضاو ىنعملا اذهو . اياضقلا لك ىف سانلا عيمج قفتي نأ نكمي الف نذإو

 ديالف نيفاتخلا ماوقألا نع خرؤملا لقني امدنعف اذه ىلعو . عينا ىدل رهاظو

 عيضاوملا ضعب ىف سانلا ضعب فلتخي دقو « هلاوقأ ىف فالعخا ودبي نأو

 عجرتال رومألا هذه لثمو حدملاو بيعلاو رشلاو ريخلا نكلو ؛ تاياكملاو

 ديك ًاتلب وهو . ممرابخأو مهي رات ررقي امنإ ركذ نأ قبس اكدنأل «خرؤمل ىلإ

 . انلق نأ قبس اك كلذو ررقيو لوقي ايف قيقد قيقح قيفحتب مايقلا عيطتسي

 رتاوتلا ناك اذإ و . روهجلا قافتاب لوبقمو ربتعم رتاوتملا لقنلا نأ كشالو '

 ماوقألا يرن ءانب نإف ؟ مألا عيمج دنع هنم ًارابتعا رثك أ نيلسملا دنع

 . ساسألا اذه ىلع موقي نأ نكمي ال نيفلتخلا

 لكى دل ًاربتعم نوكي نأ بجي رتاوتلاب لقتيام لكن أ هب ملا نمو

 دنع وأ قالا مومع ىدل رابتعا هل نوكي-نأ امإ رتاوتملا نإ انلق دقق « ةفئاط

 قدصلا المتحم نوكيو « رتاوتملا ريغ قي رط نع لةنيام امأ . ةصوصخخ ةفئاط

 عيطتسيام ردقب بتكيو لقني نأ  ركذ اك خرؤملا بجاو نإف « بذكلاو

 هلقني امف فرصت اذإف . ةلوادتملا ةحيحصلا بتكلا نمو تاقثلا لا اوقأ نم

 . أطخو نبع نوكي كشألب هلمع نإف هروصت قفو



 مل #ةهاذدلل

 باتك فيلأتب فيعضلا اذه رمأ انيح هنأ تالكلا هذه نم ضرغلاو

 ةروهشلا بيكسلا ىف ءاج ام لكدهممسو هرصب تحن عضو « اذه خي راوتلا عماج

 لكو « رتاوتملا لقنلا قي رط نع موق لك ىدل رهتشاام لكو « ةفئاط لكى دل
 بتك مث « مهتادقتعم بسح ةفئاط لك ىف نوزرابلا ءاكملاو ءاملعلا هررق ام

 موف روصق ببسب هنأ لمتحلا نمو . رييغت وأ فرصت نود لاونلا اذه ىلع
 دبي نأ دوي هنإف اذه عمو ءرومألا هذه ضعب ىسنت نأ هلامإو ىوارلا

 « ةمات ةروص ىف عاطتسملا ردقب ءىحم ىتح هنامواعم حيقنت ىف هعسو ىف ام ردقب

 لثم نأ خي ال ذإ ؛ بابلا اذه ىف داهتجالاو ىعسلا ةدايز هل رسيتي مل نكلو

 . مولعلا عيمج ىف ةراهللو ماتلا دادعتسالا اهمف رفوتي نأ بحب لامعألا هذه

 لمعلا اذه جارخإ نإ مث . هيف ةرفوتم طورشلا هذه فاؤلا ري مل ةقيقحلا ىفو

 . يراك اك« بابشلا ةلحرم نم ةليوط ةرتف ىلإ ةجاح ىف نأك ذيفنتلا زدح ىلإ

 لمعلا اذهب موقي نأ فلؤملل قفتا دقو . عاطتسما ردقب ىفاكلا غارفلا هل مزاي

 .ىف طرخني نأ فيعضلا اذهل ديرأ ىذلا تقولا ىف ةلوبكلا نس رخآ ىف

 هقزري | هنأ عمو . رومألا ملاظع ةرشابمب . فلكي نأو « ةرضحلا باون كلس

 ةيفاك ر كفلاو لقعلا ةوق نكست ملو « ريبكلا لمعلا اذهب مايقلل دادعتسالا

 « ةمهللا هذه ة رشابمل ضبنيف اذه لثتع نأ مزاللا نم دجو هنإف « هب ضوبنلل

 اذه ىف هدهج ىف ام ىراصق لذبي نأ هيلع محب بجاولا نأ كلذك فرعو

 فت فيكف .ناوددلا نوئشب 0 0 0 ليبلا



 دا مءؤ-

 نم  فلعللا لضفب لمآ ىنإف « اهتيدبأ ىتلا راذعألاو بابسألا هذه ىلع ءانبو

 اوضمغيو اوزواجتي نأ « باتكلا اذه نوعلاطي نيذلا لاجرلا ءايظعل ميلا

 اواضفتي نأو « للزلاو وهسلل اعقومو « للخعاو أطخلا اعضوم نوكي امع مهنيعأ

 هفيضضلا فاؤلا اذه اورذعي نأو « ابسانمو امثال هنوريام لك ةفاضإ و حالصإب

 . هب رم أم ذفني ىذلا ٠

 ةنوحشم مانصألا ةدبعو رافكلا نم ماوقألا ضعب خيراوت تناك اذإو

 ”اهداريإ نم ضرغلا نإف ؛ ةلوقعلا ريغ مهتاياكح ليلاضأو مهتالايخ ليطابأب

 اهتسلاطمب ناعإلاو مالسإلا لهأ فقي نأو « راصبألا ىلوأل ةربع نوكست نأ
 اوموقيو « تافارحلا كلت اوبنتحيف ؛ ةلالضلا بابزأل ةدسافلا تادقتعلا ىلع

 ىفام ريخ اه هريذللا نامإلا رونو ةيادحلا ةمعن ىلع ركشلا فئاظو ءادأب

 ةناعإلا هيلعو ناعتسملا وه ىلاعت هللاو » : تاماركلاو ةينابرلا فاطلألا

 . « نالكقلاو

  .ىروصق نع ربعت ىتلا تامدقلا هذه ةلودلا ديعانأ تمدق نأ دعب

 .باتك ةمدقم ىف اهتركذو ؛ نيخرؤلا نم ىريغ رذعو ىرذعل ديبملاو

 .باتكلا فرش اماف « ةرضحلا ىلع باتكلا تضرع « خييراوتلا عماج »

 هيتك ام لك » : الثئاق حرصو هماعنإو هفطعب اذه ىنلمث ناطلسلا ةعلاطمب

 اذه ىف ناصقتو ةدايز هيف نوكي نأ نكم باتكلا اذه لبق نوخزؤلا
 ..لك ىف اروذعم نوكت كنأ اك مهرذعل ارربم ناك تنأ هترك ذاهو ٠ عوضوملا

 « نآلا ىتح ناخزيكسج دبع ذنم عئاقولا مأ نع هتبتك ام نإو . تقو



 هس و

 « ةرييك ةدئاف اندافأ دقو « عيبا ةياغ ناكل ئابقلا بعش حرش نع هترك ذامو

 رخآ خرؤم ردقي ملو « هيلع ضارتعالا دحأ عيطتسي الو « قداصو حيمت هلكو
 هذه ىلع مهسقنأي اوفقو نيذلا صاخشألا نإ و . هلثم نع رات بتكي نأ ىلع

 ةقيقملا هذه ىلعاوقفتا دق باتكلا اذه ءازجأ نم ءزح لكى عو « تاياكملا

 حضوأ الو طبضأ الو حصأ طق صخشبثكي مهنأ ام ءاهراكنإ اوعيطتسي لو

 . « خيراتلا اذه نم

 ةرضح ىوحنلا اذه ىلع حدللو لوبقلا زاح دق باتكلا نأ ثيحو

 . ىلاعت قملا تركش دقق  هناطلس هللا دا - مالسإلا ناطاس

 « باتكلا باوبأ عيمج ىف ىزحيو ىريصقتب تفرتعا دق تنك اذِإو

 فيكفءاضرلاو لوبقلا نيعب هلمثو « ناطلسلا ةرضح ىف باجيإلا لان اذه عمو

 عيمج ىلع همقت ىلاعت هللا داعأ . ةمعنلا هذه ىلع هللا ركشأ نأ عيطتسأ

 ناطلسلا اذه همر لظب مادأو ؛ همركو هنعب هيف ني رظانلاو نيديفتسلا

 .ةهدبعل فوؤرلا



 خيراوتلا عماج ىمسلا باتكلا اذه تسربف

 ١ تادلج ةيال لع عوضوملاو

 مالسإلا هاشنهاش تقولا اذه ىف همامتإب رمأ ىذلا : لوألا دلجلا

 ناطاسلا هيخأ مسلب امدقم لظب نأ ىلع_ هناطلس دلخ  وتياجلوأ ديعسلا ش
 : نيباب لع لمتشي دلحملا اذه  هناهرب هللا رانأ  ناخ نازاف

 ةيفيكو « كارتألا ماوقأ روبظب ةقلعتملا تاياكحلا نايب ىف : لوألا بابلا

 ةروصب مهنم موق لك دادجأو ءابآ لاح حرشو « ةفلتخم لئابق ىلإ مهباعشنا

 : لوصف ةعب رأو ةجابيد ىلع بابلا اذه لمتشيو « ةلم

 لك باقلأو ءامسأ ليصفتو « كارتألا عضاوم دودح رك ذ ىف : ةجابيدلا

 0 . موقلا 0000000

 اذه ىلع ىهو نيروك ذم موقلا ءالؤه لاوحأ حرش ىفف : لوصفلا امأو

 : بيئرتلا

 اديفح ناك ىذلا "” زوغوألا ماوقأ تاياكح ركّذ ىف : لوألا لصنلا

 اهنأ تاياورلا ررقت ىتلا ةفلتخلا ةيكرتلا بوسشلا كالت زوغوألا ماوقأب انرؤ» ديري )١(

 « مهحالسب هتدجتل اوه نيذلا هئافلحو هبراتأ نيب نم وأ « ميدقلا كلملا كلذ نم ادإردحت

 ريمرثاك ) . ةيرجاغألاو قلرفلاو ةيجلرحلاو جيلقلاو قاجبقلاو روغيوألا ةيمسنلا هذه لمهشتو
69). 



 دس #ةمعاشل

 اوناك نيذلا ماوقألا خييراتو « مالسلا هيلع حون نب ثفاي ىمسملا ناخ هجي وبأل

 . ةمامعأ نم هعم

 نكل « لوخملا مهيلع قلطي نيذلا كارثألا ماوقأ ركذ ىف : ىناثلا لصفلا

 لكل ناك ك « صاخ بقو مسا مهتم موق لكل ناك مايألا ميدق ىف

 . ريمأو سير

 هكللم مهنم لكل ناك نيذلا كارثألا ماوقأ ركذ ىف : ثلاثلا لصفلا

 قبس نيذلا ماوقألاب ةبارق ةلص ىلع اونوكي مل مهنكلو « ةدح ىلع سيئرو

 0 . ىقاثلا لصفلا ىف مركذ

 لوغملاب امبدق نوبقلي اوناكن يذلا كارثألا ماوقأ ركذ ىف : عبارلا لصفلا

 : نيمسق ىلإ هرودب مسقني لصفلا اذهو

 . نيكلرد لوغم ركذ ىف : لوألا مسقلا
 . نورين لوغم رك ذ ىف : ىلاثلا مسقلا

 لمتشيو مجريغو كارتألاو لوغملا كوام َح نايب ىف : ىناثلا بابلا

 : نيلصف ىلع

 مهتاياكحو 2 هدادجأو ناخزيكسج ءابآ ختي رات نابي ف : لوألا لصقلا

 : صاخشأ ةرشع خي راوت ىلع لمتشي لصفلا اذهو . ملاوحأ حرشو

 ٍ , «نإباب نويود خيرات ( لل



 سم وهال

 . ةثالثلا هدالوأو اوقنالأ خيرات ()

 . اوقالأ نب رجن ذوب خيرات (0)

 .رجئ ذوب نب نئمونود خيرات (4)

 : ناموتود نب ناخودياق جخيررات )م

 . ناخودياق نب روقكنس خيرات (5)

 :نوقك شن ناخ هنموت خيرات (0)

 روقكنس نب ناخ ْلْبَق خيرات (0)

 ناخ لبق نب رداهم نأتارب خيرات ()

 )٠١( رداهب ناترب نب رداهب اكوسي خيرات .

 نيذلا نيروهشملا هدافحأو هئانبأو ناخزيكنج خيرات ىف : ىناثلا لصفلا

 لصيمل امهنني « دبع لك ىف « ناقاخ » بَل اوطعأو « هلم كب

 نيذلا ماعلا كولم خي راتل لج ركذ عم. محلا بصانم ىلإ رخآلا ضعبلا

 . تقولا اذه ىتح مهنورصاعي اوناك

 . رداهب اكوسي نب ناخزيكنج خيرات ١

 . هدبع ىلوو ناشزيكسجل ثلاثلا نبالا آاق ىلتكوأ خي رات ١

 : هترسأو ناخنيكنجل ربك ألا نبالا ناح ىجوج خي راث

 . هترسأو ناخزيكنجل ىناثلا نبالا ناخ ىاتنج خيرات غ



 مس 635#[ سم

 000 مهك المأ ثراوو ناخزيكنجل عبارلا نبالا ناخ ىولوت خيرات - ه

 اهاشنهاشريتخا ىذلاو نآاق ىاتكوال ربك لا نبالاناخ كويك خيرات -

 + ةينأ لكي

 اهاثنهاش راص ىذلاو ىولوتل ريك ألا نبالا نأ اقوكنم خيرات - ٠

 . كويك دعب
 لوغلا شرع ىلوت ىذلا ناخ ىولوت درب نااق ىاليبوق خيرات م

 . نآ اقوكنم دعب

 ىف اكلم ناك ىذلاو نآاق ىاليبوق ديفح نآاق روميت خيرات ه

 ْ . تقرا كلذ
 راص ىذلاو نراخ ىولوتل ثلاثلا نيالا ناخ وكالوه خيرات ٠

 ش . ناربإل اكلم

 شرعلا ىلوت ىذلا ناخ وك الوم ربك ألا نبالا ناش اقابآ خيرات - ١

 ْ هنأ دهب

 هيخأ دعب اكلم راص ىدلا ناخ وكالوه نب دمحأ رادوكت خيرات ١١

 . ناخ اقابآ

 شرعلا ىلوت ىذلا ناخ اقايآل ربك ألا نبالا ناخ نوغرأ خيزات  ١؟

 . دمحأ دعب

 . نا نوغرأ دعب اكلم راص ىذلا ناخ اقابآ نب ناخ وتاخيك خيران - 4



 سل يل سس

 هىلوت ىذلاو ناخ نوغرأل ربك ألا نبالا ناخ نازاغ ناطلسلا خي رات

 . ناخوتاخيك دعب .شرعلا
 هكلم هللا داخ وتيال وأ مالسإلا ناطلسل كرابملا سولجلا خيرات ٠١

 1 ب ةئاطلسو

 دلخ وتياجلوأ ناطلسلا مالسإلاءاشنهاش هفيلأتب رمأ ىذلا : ىناثلا داجلا

 : نيباب ىلع لمتشي وهو « همساب بتكو - هكلم

 فيلأت نمز ىتح هتدالو نم مالسإلا ناطلس خيرات ىف :©0لوألا بابلا

 © (7:4 ةنس ىف ) باتكلا اذه

 : نيمسق مسقني و : ىلاثلا بابلا

 : نيلصف ىلع لمتشي : لوألا مسقلا

 « نيطالسلاو ءافلخاو ءايبنألا ةفاك مي رات لمح ىف : لوألا لصقل

 تقولا اذه ىتح مالسلا هيلع مآ دهع نم مهفانصأو سانلا تاقبط رئاسو

 . راصتخالاو زاحيإلا ليبس ىلع كلذو ةب رجه ةئاعبس ةنس ىنعي

 .نيذلا ملاعلا لهأ ماوقأ نم موق لكي. رات ليصفت ىف : ىنافلا لصفلا

 .نأ غرو ٠ مهفانصأو مهتاقبطو مهسانجأ فالتخا ىلع نوكسملا عبرلا نونطقي

 .بقع عاض دق نوكي نأ حجربو « ةيطحلا خسفلا ميج نم فوذحم بالا اذه )١(

 ( مجرتلا ) ٠ نيدلا ديشر لئق دنب ىديشرلا مبرلا ىلع ةراغإلا

 ٠ 5؟ س 15١4 ماع ل © 4 5, ف 8,هببصع لاقم رظنا (؟)



 د الهر

 اهيلغأ نإف « ةقباسلا خيراوتلا ف الجمو الصفم درو دق تاياورلا هذه ضعب»

 ضعبلاو . خيراوتلا كلت تثحي اذإ اهبواطم مهفيالف اذإ و .اهبهركذ قبسي ملا

 « نيقباسلا كوأملا دوبع ىف دالبلا هذه وسرؤم هيلع لصح مل خيراتلا نم رخألا

 كرابملا دبعلا اذنه ءاج ىتح « لاوحألا قئاقح ىلع فوقولا اوعيطتسي لو.

 نم وحنلا اذه ىلع خيراتلا كلذ ناطلسلا ةراشإ ىلع ءانب فلؤملا بتكف٠

 « موق لك بتكح زجوم نم هتامواعم لصحو انه نيبملا بيترتلاو ليصفتلا
 . اهصيحمتو اهقيقحتب عاطتسملا ردقب ماق نأ دعب ةفئاط لكل ءاملعلا هاوفأ نمو»

 هللاراخ وتياجلوأ مالسإلا ناطلسل كرابملا خي راتلا ركذ ىف: ىنافلا مسقلا

 تاونس ىلإ "'7(7:) ةنس ىف راجل اذه فيلأت هيف مت ىذلا تقولا ذنم هكلم

 مسقلا اذهو . ناطاسلا كلذ رمع نوكت فوس قتلاو « ةيهانتم ريغ ةديدع

 . ىناثلا دلجلا اذهل اليذ هنواسجي وناطلسلا نومزالي نيذلا نوخرؤملا هبتكي ريخألا

 . كلاما كلاسمو ملاقألا روص نابي ىف : ”7ثلاثلا دلجلا

 نع هتقرعم قبس ام لك قيقحتو عبتت دعب فلؤلا تبثأ دلجلا اذه ىفو
 هيلإ فاضأو . روصو طئارخ نم دعأ امو « رتافدلا ىف حرش امو ؛ كلاما هذه

 نيصلاو دنهلا نم ءاماعلاو ءاكل أ بتك ىف كرابملا دبعلا اذه ىف هدجو ام لك

 .اهرب رقتو اهقيقحتب اوماق نأ دعب جرفإلا دالبو نيجاملاو.

 )١( ساو رباني , ل 6 قلك, ىف 8ءمويمع رظا 7٠١ .

 ..ذيفنتلا زيح ىلإ جرت مل ةركف درجم ناك اميرو ةيلمخلا خسنلا نم دوقفم دلحْلا اذه (؟)
 ىديشرلامهرلا ىلع ةراغإلا بقع عاض دق نوكي نأ لمحيف لمفلاب فلأ دق ناك اذإوح .



 «0ىنازاغلا خيرالاب موسوم ا باتكلا فيلأت ركذ

 نأ « ةسارفلاو ةيورلا باحسأو « ةسايكلاو ةنطفلا بابرأ ىلع قنخمال
 اهدوجو قف ةبيج ةثداحو «ةبي رغ ةلح لكبير تو طبض نع ةرابع خيراتلا

 | . قاروألا نوطب و رتافدلا ننس ىف تبثتو « اردان

 ةيك نوقرعيهتطساوب و 276 انه رات هةثداحلا كلت ءادتبا ءاكنلا ىمسيو

 لك لوأو « ةلم لك ءادتبا خيران نيعي ىنعملا اذه ىلع ءانب و . هرادقمو نامزلا

 ةلود روهلظظ .رم نامزلا 0 تناك« ةيضق وأ ةثداح ةبأو . ةلود

 أدالي رخس « ةريصق ةرتف ىف هنأ ذإ ! اخيرات هرابتعا نكمي ىتح ناَحريكنِح

 هتخست نم ريمرتاك اهفذح دقو . انه امدجن ىنلا هذه ىلع ةقباس ةمدقم لصألا ىف )١(
 ةنلابلا هولم جيدمو « مالسإلاو ميهاربإ ركذو « ءاعدلا لوح رودت يبق ءاهاودج مدعل

 . نازاف نالملسال

 > هلوقي خرانلا حالطصا اهيف فرعي ىنوريلل « راثآلا » نه ةرقف ريمرتاك ركاذي (؟)
 تايآن ىف ثعبم اهيف ناك( ةيضام ةنس لوأ ندل نم دعت ةمولعم ةدم ىه خراوتلا 00

 ةلزاز وأ ء برم "ماع نافوطب ةمأ كاله وأ « نأشلا ميلظع طلسم كلم ماقق وأ « ناهربو
 وأ ءةلم لدبت وأ ةلود لاقتنا وا لصأتسم طحق وأ « كلهم ءابو وأ « ديبم فسحخو

 روهد ىف الإ ثدحنال ىلا ةيضرألا ةروهمشملا تامالعلاو « ةيوامسلا تايآلا ن٠ ةميلغع ةنداح

 لاوجألا ميج ىف اهنلع ىنغ الف ةددحلا تاقوألا اهب فرعت « ةيخارتم ةنمزأو ةلوالعتم

 نم اعدعت ةدح ىلع خرات ملاتألا ىف ةقرفتملا مألا نم ةنتحاو لعلو ةينيدلاو ةيوايندلا .
 «اهركذ تمدق' دا اللا ييسر درادا مهتايبنأ وأ مهكولم ةنمزأ « ةنمزألا
 « هريغ نود هب درفتتو تاقوألا ةفرعمو تالماعملا ىف هيلإ جاتحام اهب جرختسو

 .5696 س ريمرتاك

 ( خيراوتلا ماج ب 14 ( 0
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 صاد

 ها



 دس مؤ ءال

 طرفو « هتسايك لاكو « بئاصلا هريبدتو « بقاثلا هنأرب ماعلا كلام نم ةريثك

 ىف «انوعرف » مهنم دحاو لك ناك ن يذلا نيدسفلل ةفئاط مشو « هتسايس
 نأ » : هرورغ طرف نم ىداني.« ةريسلا ىف ©” « ًاكاّحَض » « ةعيبطلا
 لج كلذب و « ءانقلا ىلإ مهماسأو « هشطب مادقأب مهسادف « « ىريغالو

 ةزوحو ؛ ةكلملا ةضيب فظنو « دحاو ىأر ىلع بواقلاو « دحاو هجو ىلع ملاعلا

 اهنروأو « نيريجتملا نيدعتللا لظو « ني.رثاجلا نيبلختلا فرصت نم « ةنطلسلا
 ىلع كالفألا دوعس مهعيابو « ماظعلا هدافحأو « ىريروهشلا هدالوأ

 . رارمتسالاو ماودلا

 اهريخ عئاقولا تاظعم نوخرؤي مهمأ «ءادلعلا ةداعو ءاكتملا سر نم ناكو
 .ىلوأ نم اوناكن إ « مهباقعأو مهفالخأأ اهب ربتعي ىتح « نامز لك ىف اهرشو
 ةطساوب و . ليقتسلل راودأ ىف مهديفتف ةيضامل نورقلا لاوحأ اوماعيو ؛راصبألا
 اديؤم ني رفظلل ةرساك لاو « نيروهشلا كوالا رك ذ قبي كلذك خيراقلا

 ,ىلع سمطنتو سردنت ثداوحلاو مئاقولا 'نأل ؛ ىهدلا تاحفص ىلع اداحخنو

 . روهدلاو ماوعالا دادتماو روبهشلا زول
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 5 وعسل

 « هنارود ىف ماوعألا رك ناب »

 « خيراتلا نم رطس ام وحمي
 اهيف تعمتجا ىتلا ةيصخشلا ةيسرافلا ريطاسألا ىف لثع, ىذلا كاحضلا ىلإ كلذب ريشي )١(

 نأ ىلإ ناريا كحو كل ىلع ىلوتساو,رديشج كللا ىلع ىفق ىذلاو ءرورسشلا عاونأ لك
 - ةروبصلا هواك ةروث دعب نوديرفا هلدب اولوو « شسرفلا هيلع راث



 دك

 هىونزتلا دوم ناطلسلل رفوت دق هنأ وه « ىنعما اذه قدص ىلع ليلدلاو
 ىىتلا لاومألاو « ةرفاولا معنلاو « ةضيفتسملا ةمشحلاو « ةضيرعلا ةديدعلا كلاملا نم

 ميعتلاو ةداعسلا بابسأو « ةريثكلا نئافدلاو «ةججلا نيازمللاو ءاهلرصحال

 نم هدعب قبي مل اذه عمو « ناريإ نيطالس نم هريغل رفوتي ملام « ايندلا هذه ىف

 <40 ىاصنعلا متن ىف قبت ىذلا ليبجلا رك ذلا ريغ « لاومألاو بابسألا هذه

 10 تلا مالك قواد © ييوقرفلاو

2 

 ا رعس

 « هتريس نسحو ىوثرغلا دومت راثآ نإ »

 . « راعشألا ىف ةلجسم ايندلا ىف تيقب امنإ

 ريخو ربك أ مث « نيخرؤلاو بدألا لهأ نأ امواعم راص انه نمو

 . نيطالسلل نيعادلا

 .ناطلسلا دهع ىف ةريبك ةربش لان . ىخلبلا ىرصنملا دبحأ نب نسح مساقلا وبأ وه )١(

 ىف دئاصقلا ءارعش مظعأ نم ىرصنعلا دعي . ءارعشلا كلم بقلب بقل ىح ىوئزنلا دومع
 : .ه ١*4 ةئس ىف قول . ىسرافلا بدألا

 595.895 ةنس نيام ةدملا ىف دو . ىسودرفلا قاحسا نب نسح مساقلا وبأ وه (؟)

 ناطلسلا مساب اهمدقو ٠ ٠+ ةئس ىف اهغأو 717١ ةنس دودح ىف همانهاشلا ملقن هنإ لاقيو

 هنيناريإلا لاطبألاو ءارمألاو كولما صصق ىلع تلمتشا لا همانهاشلا دعت . ىونزغلا دوم

 . ةيسرافلا ةغللا ىف ادلاخ ارثأ ىبرعلا حمدفلا قح روصعلا مدقأل ذنم

 خرؤلا ( 4؟7 ٠٠ ) ىزارلا ىتسلا رابجلا دبع نب دغ ىصن وبأ دوصقلا ()
 لمتعملا « ىنيبلا ةريس » وأ ©« ىنيهلا » باتك فلأ . ىوئزتلا رصعلا ف فورعلا

 .-ه 41١ ةنس مئانو ىتح دومت هئباو نيكتكبس خرات ىلع



 هع #18

 دالبلا ىف مهنكسو مهماقم « كرتلا مدام نيموسوملا ماوقألا نإ ثيحو

 ىلإ 5 نوحيسو نوحيح ءام فرط ءادتبا نم اهضرعو اهلوط ىلا 04 ةديعبلا''

 ةيجروج ىجاون ةياغ ىلإ قاجبقلا ءارمس ءاهتتاو « قرشلا دالب دودح ءابتتا

 اوداتعي لو ماجألاو داهولاو لابجلا نونكسي م مضاوملا كلت ىو « اطخللاو

 مل هنإف « ناريإ دالب نع نيديسب اوناك مهنإ ثيحو . ندللاو ىرقلا ىف ىنكسلا

 صضعب قدرو دق من . لصفمررك ذ مللاوحأ نم نيمدقتملا حي راوت ىف'تأي

 ادحأ ةربخلا باب رأ نم اودحي مل مهنكلو « مركذ نم ريسي ءىش بتكتلا

 . ليصفتلاو حرشلاب ىغبني اك مهتاياكحو مهراثآ لوانتيو « مهرابخأ ققحي

 لصألا ىف مهيلع قلطأو « نوهباشتي مهبعشو لوغملاو كارتألا نأ عمو

 مساش فالتخاو توافت مهنيي و ؛ كارتألا نم فئص لوخملا نإف ؛ دحاو بقل
 ببس مقو امنإ ًاضيأ فالتخالا اذهو . هعضاوم ىف كلذ لكح رش يام

 . رايدلا هذه ىف ققحت مل مهخراوت نأ

 « ماظعلا هدالوأو ناخزيكنج ىلإ حلاعلا كلمو ةيناخلا ةبون تلصو انيحو

 دالب نم نوكسملا عب رلا ىف اهعيمج كلاملا لهأ مطداقتاو يلا اشو

 مورلاو ماشلاو ناتسكر تو رهلا ءارو أمو دنسلاو دنهلاو اطلعاو نيجاملاو نيصلا :

 ةعقرلا كات.« درقشابلاو رالكلاو قاجيقلاو سكرجلاو سورلاو 2” سآلاو

 . بونجلا ىلإ لامثلا نمو « برغلا ىلإ قرشلا نم لامجإلا ليبس ىلع ةدتمملا

 انايحأ ةماكلا بتكتو . تيسوألاو نالآلاب باتكلا شعب دنع نوفرعيو سآلا )١(
 .٠ صألا لاقف داصلاب



 2 ل

 نع اثيش « مايألا قباس ىف رهدلا لضافأو رصعلا ءادع ضعب دروأ دقو

 هنكلو هدالوأو ناخزيكنج رماوأ ذيفنتو « عالقلا حتفو كلاما ربخست لاوحأ

 ىلإ كلذ ببس مجري و . لوغلا ءارسأ هدقتعام فالخو « عقاولا فالخ ناك

 مئاظعل مهتقرعم ةلقو « لاوحألاو رومألا ةيفيك ىلع ءادلعلا ءالؤه فوقو مدع

 . ةلودلا كلتل ثداوحلا لئالجو مئاقولا

 ادهع مرابخأ ىوحي حيحص خيرات « لوغلا ءارمأ نتازخ ىف دجو نكسلو
 ةلوصق ناك لب ابترم نكي مل هنأ الإ « ىلوغلا طانأب بوتكم وهو « دبعب
 لك اونكم مو «رايخألاو رايغألا نيعأ نع اهوفشأو « اهبلع اوظفاح ةروتبم

 شرعو ةنطلسلاجات هيف فرشن ىذلا تقولا اذه ىتح اهياع عالطالا نم دحاو

 ناطلس دوجوب بلاعلا كوام عيمج ةطبغ عض وم اناك ناذللا - نارنإ داليا ةكلملا

 هقزرامطرفل كرابملا هرطاش تفتلاف  هكلم دلخ  ناخ نازاغ دومح مالسإلا

 انأ ىنفلكو ء اهني ؤدتو ءازجألا كلت بيترت ىلإ رظنلا دعب و ةمهلا واع نم
 خب راتلا اذه فلؤم « ةينابرلا ةبانعلا نوعب مصتتلاو « ةيناخليإلا ةودلا هذه دبع
 « هناش هللا حاصأ  بيبطلا ديشرلاب بقثملا « ىنادمهلا ريخلا بأ -نب هللا لضف

 نيذلاكارثألا راس بسنو « لوغلا لصأ خي راوت بتك أ نأ  هناش امع هاقوو

 هتاياكلاو تاياورلا كلت بترأو « لصف دعب الصف كلذو ؛ لوغملا نوهبشي

 ,ضعب دنع هتدجو امبو « ةرومعلا مهنئا ىف ادوجروم ناك ام « مهب قلعتت ىتلا

 . ةرضحلا ىلإ نيبرقملاو ءارسألا



 دج ١ خبح

 هل ترسبت الو « تامولعملا هذه عمج دق دحأ نكي مل تقولا اذه ىتحو

 ارطش بتكي ناك خرؤم لكف . فيلأتلا اذه فرشو « فينصتلا اذه ةداعس

 ىلع هلقنو « ماوعلا هاوفأ نم هعمس لب « لاملا ةقيقحي ةفرعم ريغ نع كلذ نم

 . دحأ هتمص نقيتي و هققح لو « هبأر هاضتقاو هعبط قفاو هجو

 رابخألا قثوأو « راكفألا سئافنو ؛ راكبألا سئارع دروأ ىتإف انأ امأ

 دعب كلذو « ناوألا اذه ىتح نامتكلا راتسأ ىف ةبوجحم تيقب قتلا «راثآلاوب
 ظفاب « اهنيودتو اهبهترت ىف ناقتإلاو ةقدلاو « اهحيقنتو اهحيحصت ىف ةغلابللا
 .راهظإلا ةصنم ىلع راظنلا نيعأل كلذب اهواجأف ؛ قسنم بذبم

 دق « هريغ ىف اروك ذم نكي ملام هلّصف وأ باتكلا اذه هلجأام نإو

 قاجيقلاو روغيوألاو دنهلا ءاملع نمو « مهئاكحو اطخلا ءاملع نم هتيقتسا

 نومزالي اوناك نيذلا فئاوطلا عيل نيلثملا « نايعألاو ماوقألا نم مبريغو

 ©0 « نايونلاو » « معألا ريمألا ةمدخ نم اصوصخ ؛ ةيلاعلا ةفيرشلا ةرضحلا:
 © «ككتاسكنيجدالوب» ملاعلا كلامم ربدم « ناروتو ناريإ شويج داق ؛ معلا

 نم ةئوكم ةقرف سيئر ىأ « ناموت سيئر » اهانعم ةيلوغم ةلك نيون وأ نايون )١(
 « ىفعألا حبص هباتك ىف ىدنشقلقلا لاقو . ( 75 ص «ريمرتاك رظنا ) لجر فالآ ةرمهع

 :تاقبط مورأ ىلع مثدنع مهنأ راصبألا كلاسم ىف ركذ دقف ءارمألا امأ م: 258 ص4 ج
 مثدنع ناموتلا ذإ . « ناموث ريثأب » هنع ربعيو « فالآ ةرمثع ريمأ وهو « نونلا اهالعأ
 5 « ةرصع ريمأ مث « ةئام ريمأ مث ء فلأ ريمأ مث . فالآ ةرششع نع ةرابع

 ىف هركذ دريام اريثكو . لوغملا ىدل ةريبك ةرهسب عتمتي لجر كتناسكنيج دالوب (؟)
 نأورغ الف « لونملا راتب ةماتلا هتطاحإو ةعساولا هقراعع فصويو ء نيدلا ديشر باتك
 - . خيراوتلا عماج هياتك فيلأتف نيدلاديشر اهيلع دمتعا ىتلا ةماحلا رداصلا دحأ ناك



 هدم ملال

 5+ لئاضفلا عاونأ ىف نوكسلا عبرا طيسب ىف هلم دجوي مل ىذلا وهف 4 امظعم ماد
 خيرات اصوصخ ؛ ملاوحأ خيراوتو كارتألا ماوقأل باسنألا ةفرعم ىفو «ةفلتخلا

 ىتحكلذو« اهيلع فراعتلاتاحالطصالا خيراوتلا بتكن ماضي أ تسبتقاو .لوفلا

 قبت كلذب و .ماوعلاو صاوخلل امواعمو اموهفم «هرخآ ىلإ هلوأ نمىلاتك نوكي

 ةلود دهع ىف تثدح ىتلا ثداوحلاو عئاقولا تامظعم ناصتو « لاوحألا رداون

 قبت الو ؛ماوعألاو روهشلا دادتماب سردنت الو « مايألا رورب سمطنت الف«لودلا

 ىلع افقاو صخش لك نكي مل دهعلا اذه ىف هنأ ذإ ؛ ءافتخالا راتس ىف ةب وححم

 باسنأوءابألا ءامسأما سمألا ءانبأ نم بابششلا ىسني نمزلا ىضمب و «رومألا كلج

 ثداوحلا عوقوو لاوحألا تايرجم نع نوافنيو « لاوخألاو مامعألاو دادجألا

 الأ « موق لكن م مهباقعأو ءارعلا دالوأل زوجي فيكو . دبعلا اهب دعب ىلا

 كلوأ اسال مهئامسأو مهباسنأ رك ذو «ءابآلا لاوح أى راجي ىلع نيعلطم اونوكب

 اوماقام بلغأل افيلح قيفوتلا لعجو « ةيانعلا عاونأب ىلاعت قملا مهصخ نيذلا

 هوبأ ناكو « « نابرود » نمةيلوغمةليبق ىلإ ستنيافآ دالوب ريمألاأ انخرؤم ررقيو

 ىصقب اقحلم ناكو « ناخزيكنج دنع ( ىجوراي ) ايهاط لفتشي « روب » ىعدي ىذاث
 هذهو « لجر ةئام نم ةفلؤم ةبيتك هترهإ تحتو زيكتج ةيلنحم « نيجدوق جاتروب »

خلاب ةصاخلا ( هرازه ) لجر فلأ نم ةئوكملا ةبيتكلا نم ةقرف فاؤت اهرودي
 .. نا

 بفلو كتناسكتيج بقل ني ممجيو ىاليوق » ملفعألا ناخلا ةمدخب اقحتام دالوب ناكو

 ٠ اليوطم انمز ماقأ ثيح ىاليبوق لبق نم ناريإ ىلإ اريفس لسرأ مث ( هاط ىأ ) ىجوراب

الب ىلإ لصو دقو . امل دحال ةرهسب عتمتي ناك اك« ةيلاع تاغص اذ اريمأ ناكو
 كوذملا ط

ةرجحلا نم ا/,١ 7 ةتس ىف هارثو « ناخ نوغرأ يح ةيادب ى سراق ىف
 ناخ نازاف غلبي 

711 ةئس ىف تام دقو . ىسايسلا كواسلا ةيهام نع انزم اليوط ائيدح
 8 نارأ ةنيدم ىف 

 .( 10/1 ص « ريمرتاكر ظنا )
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 عوطو مهيديأ ةضيق ىف ةبعصلا روم الا مامز عضوو « ةميظع لامعأ نم هب 53

 . اهيلع ردقيل نكي مل ىتلا ةبي رقلاو ةديعبلا كلاملا مهترطيس تحن لمجو « مهرمأ
 .فاضي « ةربابجلا نيطالسلاو نوشطابلا كواما  ىرخالا دوهعلا نم دبع ىف

 ,لو « ةققحم الو ةرتاوتم خيراوت مهنع عمسي مل كلاما هذه ماوقأ نأ اذه ىلإ

 | . مهتافاقثو مهمواع فرعت

 « ةداعسلا كالتو ةلودلا هذه ناخزيكنج ءانب ال تحيتأ دق هنإ ثيحو

 راصو «امئاد اياعلا ةرضحلل نيمزالم نوخرؤملاو ءاكحلاو ءاماعلا ناك الو

 اذه ىلع لالا قبي نأ زوجي فيكف « الهسو ارسيم ىناعملا هذه فشك

 ةتكن بتكيو « ةلوهج ةياور صخش لك رك ذيف ؛ المبمو الطعم عضولا
 .دادحألاو ءاب الل ةنسللا ىرك ذلا ءايحإ نوكي نأ نكمال ةنوا لك ىو . ةغ

 دافحألاو « نيبختتنلا دالو الا ىعسرينب ملامعأو فالسأالا لاوقأ ركذ ديدجتو

 . ىملإلا قيفوتلاو ىنابرلا دبيأتلاب اوصتخاو اوزاتما نيذلا ةرربلا

 : رعش
 « بألا مسا د نيالاب

 6. هشتنما قسبتو

 "اذه مامتإب موقأ نأب  ًاعاطمو ؟ذفان لازال  كرابملا رمألا ردص املف

 ىرطاخبو ىدوهج لك تفقوو « هرسأل لاثتمالا نم ارفم دجأ مل « مالا نمألا

 اذه ىف تاذبو مهتاياكحو مهتاياورو « لوغلا خيراوت ةفرعم ىلع ىريعو



 مدس |” اس

 كلت نومضم ةعلاطم ىلع تفكع نأ دعبو . دابتجالاو ىجسلا ةءاغ ليبسلا

 تمشو «اهييوبتو اهبيترتو اهقيقحتب تق « ةئيزحللا قتدوجولا ةرثعبلل ءازجألا

 ءاملعلا نمو « ةرضحلا نيمزالملا ةلودلا ءاكح نم ليصفتلاب هتممسام لك اهملإ

 عيطتست ىكلو ٠ هقيقحتو هصخل دعب كلذو « فنص لك ىرم نيخرؤلاو

 نإ الصف الصف ةحضاو ةرابعب هبتك أ فوسف ؛ ةلوهسي هك اردإ ةفاتخلا مابغألا

 قاردإل ابجوم نوكيف «ةرضحلا كالتنم لوبقلا عقوم عقي ىتح ىلاعت هللا ءاش

 . ناعتسلا هّللاو « هانمتأو هلما أم لك لينو « ايندلا ىف ةداعسلا



 ! خه رات

 فكاغوكال وه

 هئاسن لاوحأ ليصفتو حرش (؟) . هبسن ركذ ىف )١( .: لوألا مسقلا

 ءامسأ () . هيف اوبعشت ىذلا تقولا ىتح هدافحأو هئاتبأو اا

 . هئانبأ بحشل لودجو « هتروصو « هرابسأ

 ءاسنلاو شرعلا لثمت ةروص (؟) هسولح ةمدقم ىت(١) : ىلاثلا مسقلا

 شرع ىلع هسواج ءانثأ ءارمألا كلذكو دافحألاو ءانبألاو

 , ركذو « هدهع ىف تئدح ىتلا تاياكملا (*) لوغلا

 ىتلا حوقفلاو « تقو لك ىف اهب ماق ىتلا بورملا
 . هل ترس

 لاثمألاو محلاو حئاصنلاو « ةديجلا هقالخأ ريس نايب ىف : ثلاثلا مسقلا

 تعقو ىتلا ثداوحلاو تاياكملاو « اهب حرص ىتلا

 تعمم دقو . نيقباسلا نيمسقلا ىف لخدي ملامم  هدهع ىف

 فنص لكن م تعمسو« ةفلتخم بتكن م ةقرفتم نك امأ ىف

 . سانلا نم



 لوُزرا سلا

 ناخوك الو ه خب ران نم

 هاو هلا ار لاننا ليععر يو هيا هيف
 هراهصأ ءامسأو هيف اوبعشت ىذلا تقولا ىتح

 هثانبأ بعشل لودجو هتروصو

 .  ميفراهبس ركذ

 همأو (  ناخزيكتجلعبارلا نبالا ) ناخ ىولوتل عبارلا نبالاوه ناسوك الوه

 .«تيارك» ماوقأ كلم ناخ كنوأ ىنأ وبنك [ج ةنبا«ىكيي قتيقوقر ويسمح

 «توقكنت ةيالو ىف لزن ام دنعو . « ىاذدب اك > قيقملا وبك اج مب ١ ناكو.

 قب « وبكأج » بقل « توقكنت » 000

 ناخزيكنج نيب موقت ةقادصلا تناكالو . ةكلملا ىف ريبكلاو مشعلا ريمألا

 دقف « هنباو دلاولا نيبدجوت ىتلا ةيحورلا تالمصلا امهطبرتو ؛ ناخ كنوأ .نيبو.

 هنبال شمتوسكيب تناكف ؛؟ ناش كنوأ ىخأ قتبا نم هيبأ جوزي نأ بلع

 بقعأ دقو . « ناخ ىولوت » رخآلا هنبال ىتيقوقرويس تناكو « « ىجوج )

 ناخزيكنج جوزتو . هخيرات ىف رك ذ اكءةدحاو اتنب و دالوأ ةسهخ ىواوت اهنح

 ىأر ةايل تاذ هنكلو « 6 ىكيب ُهَنْبا » اهمسا وبك ال ىرخأ ةئبا نم هسفن

 . « نايون ىتبكل_ » روفلا ىلع اهبهوف الح
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 هئاسن لاوحأ ليصفتو حرش

 اللا تاروهشلا نهنم ؛ تاريثك ىرارسو ءاسن ناخ وك الوط ناك

 .نحتو . هسفنب نيجوزت ىتاللا وأ « ( نوناقلا ) اسايلا - هيبأ نع هيلإ نلصو
 .  :وحنلا اذه ىلع نهءامسأ لصفت

 « تيارك » ةليبقل قيرعلا لصألا نم « نوتاخ زوقود » ىمظعلا هنأرسا

 منا انف هيأ ةحوز كنك انو ذاك هلنزإ ف ىذا ةئلبإ قو
 اهذختي مو « اهلبق نبنم جوزت هنأ غر « ” تا رخألا هئانفا لع لضم
 ,لخد دق ناش ىولوت نكي لو « نوحيج رهن ربع نأدعب الإ هل ةجوز

 . ةيصخشلا ةبوق تناك اك« ةريبك ةلزنمب عتمتت نوتاخ زوقود تناكو . اهب

 :؛4 لصألا ىف نييحيسم اوناك نيذلا « تيارك » ماوقأ :رم تناك الو

 .ىوق اهدبع ىفو . نييحيسلا ةرزاؤم ىلع امتاد لمعت تناك اهنإف

 مهب غاب دقو . امل ءاضرإ مهزعي و مهاعري ناخ وك الوه ناكو ؛ ةقئاطلا كلت لاح

 منع ةسينك تسيقأ اك « كلاما عيمج ىف سئانكتلا نوميقي اوناك مهنأ ؛ رمألا

 دافو دعب اهتافو تناكو . سقاونلا اههف اوقد نوتاخ زوقود ”” (ودروأ

 "ائاريم هتاجوز تحبصأ , مثدحأ تام اذإ هنأ « ءارمألا ايس الو لوغملا ةداع نم ناك (1)
 م همأ ءانثتساب ءاشي نع نهنم جوزيف « ةقلاعم ةطاس نهيلع هل حبصي ىذلا ربك ألا هنبال .

 . ( 47 ص « ريمرتاك رلثلا ) نيرخآلا نم نهجوزي وأ « ءاشي نم نهتم درطيو

 . ركسعملا وأ رصقلا وأ ةميخلا نعي ةماكلا (؟)



 همس 551 بص

 رك ذ قأيسو : ناخاقاي سواج لبقو اموي رشع دحأو روبش ةعب رأب وك الوح

 قيقوت » هيخأ تنبل اهرصق ناخ اقابآ حنم دقو . هعضوم ىف خيراتلا اذه

 ءرصقلا كلذب لصتي ناكو « ناخ وك الوم ةيظحم تناك ىتلا 27 « نوتاخ

 دقو ٠ ناخ اقابآ خيرات ىف ءىجيسام وحن ىلع « ديلإقتلاو موسرلا ىلع ظفاح و

 ( ( نينتلا ) ول ةنس نم « ىدنكيا » رهش نم ىناثلا نينثالا موي ىف تيفوت

 ىجاكوك > ىلإ اهرصق ىلمعأف هةئامسو نيعستو ىدحإ ةنس رفص رخآآ قفاولل

 تمن تناك اهنأل اهمظعي ناكو . ناملا طالب نم ترضحأ ىتلا « نوتاخ

 تجوزت ىقتلا « نوتاخ ىجاكوك تيفوت دقو . نوناخ ناغلوب ىلإ ىبرقلا ةلصب

 ىطعأف « ةئاهسو نيعستو سم ةنس نابعشرهش ىف «نازاغ مالسإلا ناطلس نم

 نالوه » ىتشم ىف أخل اضيأ تيفوت ىتلاء"06 نوتاخ نومارك» ىلإ اهرصق

 ةرخآلا ىداج 1؟ تبسلا موي ىف « 00 هموح ىارس » دودح ىلع « ناروم

 ةنبا نوتاخ هاش غلتق اهنع اضوع مالسإلا ناطلس نآلا جوزت دقو ( 7708 ةنس

 )١( نوتاخ زوقود تأ تنب ىه ٠ ١
 نازاغ ةجوزو روميت قلتق تنب ىه (؟) ٠

مس ىذلاناكملاو« ناروم نالوهرهُي لوغلا هيمسي ىذلا رهنلا (م)
 ,ة«هموح ىارس» هنو

» 
 هموح ىارس » نع ملكتي هدجتق ؟ انفلؤم باعك ق ةديدع ارارم امهملإ راشي

 نه ءىطاوش نع ماكتي رخآ ناكم ىفو 5 نادمه ىحاوص شعب مم « كلروك اس 8و

» 
 ..» «قوموتياجلا» مساب اومس ناروم نالوه ناكس نأ هل ارت كإذ دعب . « ناروم نالوه
 ,نع ماكنت هارن اريخأو . «ةموح ىارس » نم ةلحرم دعب ىلع ناك « قوج » نصح نأو

 ناروم نالوه ءىلباش ىلع نوميقيو قوم وتياجلا نومسي ناكس ٠ نيذلا مث ممنإ لوقيو
 ىرخأ ليصافت ىأ هنع دجأ مل ىذلا ناكلا اذه نأ ودبيو : رك ذ قبيس

 نم ديعب ريغ ع

 ص « ريمرتاك ) . نادم ةئيدم. 95 ( .



 مل 5596

 اذه لازب الو . نوتاخ زوقود ىخأ نبا ناك ىذلا « هجوراس نب نيجنيربا

 . امئأق رصقلا

 ماوقأ كوام لصأ نم « « نوتاخ كيوك» ىه , وك الو ىرخأ ةجوز
 ىعدت ىتلا ناخ زيكنج ةنبا اهمأو « ناك روك ىجلاروت ةنبا ىهو « تاريوألا
 . « ناكجيِج »

 . ىرخأ مأ نم اهنكلو « ىجلاروت ةنبا اضيأ 7 نوتاخس ىاجلوأ تناكو
 ىرخأ ةجوز . ايلوغنم ةبالو ىفوك الوه اهذخنا ةجوز لوأ ىف نوتاخ كيوكو

 ماوقأكوام لصأ نم 7. . . . ةنبا « نونا ىوتوق » ىه «وك الوه اهجوزت

 ةبحنمو « ايلوغنم ةيالو ىف نوتاخ كيوت تيفوت نأ دعب اهجوزت « تارقنقلا
 لصأ نم « « ناكروك ىجلاروب » تنب ىاجلوأ ىه هل ىرخأ ةجوز . اهميخم
 وك الوحل ناكك لذك . ايلوغنم ىف اضيأ اهجوزت هذهو ؛هتاريوألا ماوقأ كوام

 ةيالو ىف اضيأ اهجوزت دقو «سوٌدْلس موق نم 6 نوتاخ نيجنوس 2 اهمسا ةجوز
 لإ لوغلل دالب ىف تيقب و « « نوتاخ ىوتوق » خم ىف ميقت تناكو «ايلوغنم
 . نازنإ ىلإ هعم تءاج نأ

 وك الوه ةانو دعبو « روميت وكسم هنبال امأواضيأ وك الو ةجوز تناك : مجرتلا )١(
 مسا ج « ىلشكت اهج رلغا ) ةميمألا لولا ةداع بسح ناخ انايآ هنبا ىلإ تلآ
 . ( ةمدقلا نم

 . نآلا نم ةطقاس ةملكلا هذه (؟)
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 هدافحأو هئائبأ سعش ركذ

 حرش عم مهءامسأ ركذن « تانب عبسو ادلو رشع ةعبرأ ناخوك الو ناك

 . مويلا ىتح مهباعشنا ذنم هدافحأ ءاممأ داربإ و « مهنم لكل اوحأل رصقخم

 « نوتاخ نيحنوس » همأو « نانوك الوملربك ألا نبالا وه ناخاقابآ

 ةلمج ىلع ازيمم اقايأ ناكو . ناربإ ىلإ هيبأ عم تمدق مث « ايلوغنم ىف ميقت تناك

 دقق « هيبأ ماقم مئأق نيعو « دبعلا ىلو ذإو . ريغصلاو مهنم ريبكلا هتوخإ

 . شيجلاو ةيعرلاو كلملاو نشرعلل اثراو حعبصأ

 دلو دقو « نوتاخ كيوت همأو 7« روةموج » وه وك الومل ىتاثلا نبالا

 ناخوك الوه صخش امدنعو . ناخاقابآ ةدالو نم رهش دعب ايلوغنم ةيالو ىف
 اكع« نااقوكنس» ةمدخ ىف هسارح عم ريغصلا ريمألا اذه كرت « ناربإ ىلإ

 « ناتسكر ت ةيالو ىف اهكرت « هعم اهرضحأ دق ناكى تلا ىرخألا تامخلا نأ

 « اكو قيرأ » نيب فالملا بد انيحو © « قيلاملأ ) ةنيدم نم برقلاب

 كانه ناك اك« نآ اق وكنم تاركسعم ىفروقموج ناك ءن ! اق ىاليبوق »و

 نأ ةرورض روقموج دجوف « اهنع اديعب ىاليب وق ناك امني « اكوب قيرأ اضيأ

 يالي وق شيج براحو ءهعمفلاحم ببسلا اذهلو .اكوب قيرأ بناج ىلإ فقي

 846س ريمرتاك . لوغوأ رائموج « ايكناهج 2 قركذ(١)

 ىلع « ةيلاخلا هوك ةنيدم نم برقلاب مقت تناك ةنيدم « < زيلالا د اضيأ بتكت (؟)

 .نيصلا ىف ولي ناج نيت ةيالو ىف ةعقاولا ءشاكلاب ةريحي ىف بصي ىلا « ليا رهن ءىطاش

 ,خيراوتلا مماج ىلع هيشواب ىشاوح رظنا « ةلصفم تامولعم ىلع لوصحلل ) ةيبرقلا
 ص 41-4١١ (.0 .
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 روقموج هنع فلختف « همزهو ولآ ىلع برحلا اكون قيرأ ناعأ كلذ دعب

 هنقوم نع ايضار نكي مل ناخاقابآ نأل « دنقرم< فارطأ ىف هضرع ارذتعم

 ةرصانم نع فكلاب اهيف همأي ةلاسر هيلإ لسرأف « ىاليب وق نم ىادعلا

 ةمدخ ىف نوكيل هجوت مث « 6 ىؤتوق » ىلإ مضنا كانه نمو . اكون قيرأ
 هل تناكو . هعضوم ىف اذه حرش أيس اك قي رطلا ىف تام هنكلو « هيبأ

 كي وكل اخأ ناك ىذلا «روميتاقوب ةنبا « نوتاخ نولوت » امربك أ : ناتجوز

 نونا. ناقلول قركلا تشألا ع نوثاح ندرواع» ايرخناثو « نواخ

 دينو وككتيا و باكشوج بيترتلا اذه 2 اهلو « ةريبكلا ةريمألا

 007 نوتاخن ىجرواج توم 1

 دقو . نوثاخ نولوت نم 6 قاتوغروا » اهربك أ ناتنب روقم ومل ناكو

 نيريثك“ ادالوأ هنم تبجنأو « قاحنوس نب ناكر وك ىداش نم تجوزت

 كلم نم تجوزت ىتلا باك وُك اهادحإ ناتنبو شيج هم دلو مهنني نم ٠
 تدلو "0 « قاجوقوط  امهتنناثو  هكلم دلخ (  ناخوتياجلوأ ) مالسإلا

 عضوو ) شرعلا ىلتعا امدنع دمأ ناطلسلا اهجوزت « غاتقايإ ىعدت ةيظحم نم

 ا رمال ىلع

 )١( ىلصألا نآلا ف صقت انه .

 ١  قاج اقوط مساب دعب اهف رك ذ (1)
 ىأو « لانو ا قاتغوي وأ قانقوي وأ قاتنب :لاكشأ ةدعب ىلوثملا ظفللا اذه بتكي (9)

 . ٠١ 7 س ريءرتاك . تاقيرعلا لوغلا تاديس اهسيلتو « ىهاوجلاب مصرت ةوسنلق ىنعع



 هد اعل

 رمق نمب ةيظحم همأ تناك« تومشي » همسا وك الومل ثلاثلا نيالا

 « نييئاطمللا نم 4« ىجكيإ نيجاقوب » اهمسا « « نوناخ ىوتوق » (ودروأ)

 ىاقويارقو ئاكوبم : هقبث ىذلا:بيترتلا اذه ىلع دالوأ ةثالثال ناكو

 , .٠ دحاؤ:رهشب نوتاخ قيقوت لبق وتاغج ”ىطاش ىلع وني ر ىفوت دقو . وني رو

 0-5 ل ' . امهصالخإ مدعل التق دقف اقوبارقو ىاكوس امأ

 ئوتوق 2.نم' دلو م نيكسيب » وه "7 ناخوك الومل عبارلا نبالاو
 ةدم هجالءي نوقذاجلا ءابطألا ماقف «ةناثما ءارتسا ةلعب ببصأ دقو . 6 نوتاخ

 . ىمألا:ةياهن ىف فوتو « مهدوهج حجنت ف « ةليوط
 همسأ ادلو اهتم بقعأو « نوتاخ 0 « روقم وج ةافو دعب و

 . روبنيمأ اهمسا اتنب اهنم بجنأ اك « قاس »

 'ةافو دعبو . 6« ناكروك ىداش » نم هوجوز « قاتوق روا تيقوت الو

 ادلو ةكرات هلبق تنام اهنكسلو « « برع » هنبا اهجوزت «هسفن وك الوه

 للا

 وك الوه ةيظحم نم همأو « « ىاغرط » وه ناخوك الوط سماخللا نيالا

 ىلإ قيرطلا ىفو . ايلوغنم ةيالو ىف « نونا ىوتوق مبخم نم ؛ « نيجقروب »

 )١( مسالا حج ريمرتاك نكلو « ناخ ىولوت ريمرتاك هنع ذخأ ىللا ستلا ف 5

 س ريمرتاك . انركذ ٠١8

 : . لصألا ةخسن نم طقاس مسالا اذه (؟)
 ( خراوتلا ماج ) ١6
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 .ىوتوك عمهركسعم دا رفأ ناريإ ىلإ لصو امي «هتافو تبيس ةقعاصهتباصأ«نارنإ
 رك ذن فوسو . ناخوتاخيك دعب رهشأ ةدع كح «ودياب هعما نبا ىاغرطل نأكو

 .. اهعضومىفريمألا اذهب ةقلعتلاىرشألا ثادحألا ركذن اي «ةعقاولا هذه ةروص

 اهعساف ودياب ةدلاو امأو  هدلاو عم لتق « قاجبق همس نبا اذه وديابل ناكو

 روميتقوت نم تجورت ««ليشيا » ابمسا ةنبا اضيأ ىاغرط بقعأ دقو. نيحارق

 . نآلا ىتح شيعت ىهو « هيخأ نم تجوز هتافو دعب و . اق هللا دبع نبا
 .6 نيجاقوب » نم دلو كل نيسوت م وه ناخوك الوحل سداسلا نبالا

 : « ىتاس » همسا نبا هل ناكو « تومشي ةدلاو

 ناكو « "06 نونا ىوتوق » همأو « دمحأ وه ناخوك الوم عباسلا نبالا

 هخم راتىفو « ناش اقابآ دعب شرعلا ىلوت دقو . «رادوك ان» سعألا داب ىف همسا

 . هئانبأ رك ذ ”ىجحن فوس

 ةاهمسا ةيظحم همأ تناكو «« ىاجأ » وه ناشوك الومل . رماثلا نءالا

 ىوتوق » مخ ىف تناكو 3 « ناكروك ركنت, » ةنبا « ىجاكيا قاقير 2

 دعب تيفوت دقو . هتامخل ةسيئر اهنيع « ناربإ ىلإ وك الوه ءاجاملو . « نوناخ
 ناطلس دهع لئاوأ ىف لتق «« ردليإ » همسا نبا اهل ناكو «مايأ ةرشعب وك الوه

 . مورلا دالب دودح ىلع ناخ نازاغ مالسإلا

 ٠١ 5ص ريمرتاك . لوغأ نيشت : « افعلا ةضور » ير لا اذه ركذ )١(
 س١٠ 5س ريمرتاك . نوتاخ لوق :رك ذي اًدهدعب مش نوتاخ ىلوت : افصلا ةضوؤ ىف (؟)

 5١١7 . ١



 سم 51017 سس

 «ةيئاطخ ةيظحم همأ تناك 20«ىاترقنوق» وهناخوك الوم مساتلا نبالا

 «ةليوط ةدم دعب و. «نوناخ ىوتوق» رصق نم (4 ىجاكيإ هجوَجَأ » اهمما
 ذنم تتامو « نسلا ىف تنعط دقو . اهسأر ىلع ( قاتقوبلا ) ةحرطلا تعضو
 : بيترتلا اذه ىلع دالوأ ةتس اذه « ىاترقتوقل » ناكو - ةريصق ةدم

 (ردليا )وأ ىادليا - ؟ "”(روميت شيا )وأ روميتاسيا - ١
 .(روميت قشإ) وأ روميت ميش -” روميتشاط  ه ش ىارك- . روميت كي رج ©

 سفن ىف هتدالو تناكو « « هدنب رخ » اًضيأ ىعدي « روميتاسيا » ناكو

 مالسإلا تاطلس دهع ىف نانثالا لتق دقو . « ىادليأ » اهيف دلو ىتلا ةليللا

 .ىارك نورخآلا دالوألا امأو . لغ نم امهيبلق ىف ناك ام ببسب ؛ نازاغ

 . ةلوفطلا دبع ىف اونأم دقق « (عريغو رومين كي رجو

 مخ نم ةيظحم همأ ثناكو « رادوسي وه ناخرك الود رشاعلا نبالا

 .«تولروث » ةليبق نم ىيبارقأ تخأ «نيحيسه » اهمسأ«« نوتاخىوتوق »

 . "7 ىجوغراي ىاقوب نب ناكروك اقوب "نيسيإ نم ثجوز ةنبا اهل تناكو

 بسنو 6« 'شيج » ىمس ادلو تبجنأ نيرهشو ةنسب اهنيرق ةافو دمبو

 . رادوسي ىلإ

 ىرخأ بتك ىو . ىليروقوق « ىلبروقتوق : اذكه ريمألا اذه مسا دنوشريم ركذ (1)
 . ١٠١1 ص ريمرتاك . ىادرفكنوقو ىادرقنق : مسالا ركذ

 )١( ص ريمرتاك . روميتيا : افصلا ةضور ىف ٠١7

 ىضاقلا نعم ىجوعرايو « نوناقلاو لدعلا ىنمب ةيلوغم ةلك وغريو وغراي (؟) . '



 ده طلي

 ىاجلوأ نم دلو « رؤميت وكنم وه ناخ وك الوملرشع ىداملا نإالا

 ىجرآبتا )١( : هركذن ىذلا بيترتلا اذه ىلع دالوأ ةثالث هل ناكو « نوناخ

 دبحاو نبا هلو وجناط (؟) . ىجيوقو روميت نسيا اهو نيقيقش ريغ نادلو هلو
 دلو هلو ىا رك (9) . هنايصعو هدرمت ببس نازاغ دبع ىف لتق 217 .... دي

 .وتاخيك دبع ىف هس ىارك ىفوت امني« القط تام دق 00 ..همسا اًضيأ دحاو

 «نيجدروت » ةريمألا نهاربأ «تاريثك نكد فف؛روميت وكنمتانبامأو

 لالج نامرك لاطلسل ةجوز رمألا ءىداب ف تناكىتلا «( نيج نودرك.) وأ

 . قلادوب نب شمملاتاس ريمألا نم تحوز قوت ادق . ى» ع ا وو 2 نبدلا

 . ىاغط هع نبال تيطعأ هدعب نمو

 ريمألا نم تجوز « ( اغآ نايب ) اهمسا ىرخأ ةنبا روميت وكنمل ناكو
 نم تجوز « قولتق اهمسا ةيناث ةنباو « "7ىجاتخالا ( ىاثوسوم ) وأ ىاثوس

 ةحوز تناكو . ىجادبإ ىادالوطل تيطعأ ىفوت املف « ناكروك ىاقزط

 كبانأ « ركب ىلأ نب دعس كباتألا تنب نوتاخ شإ ىه «ةلضفلا روميت وكسنم
 . دزي هاش كبانألا تنخأ ةئباو سراف

 ةيظحم همأ تناكو ؛ "'”« وجالوه » وه ناخ وك الوملرشع ىناثلا نبالاو
 )١( لصألا ة ةخسن نم طقاس مسالا اذه .

 . لصألا ة ةخسن نم طقاس مسالا اذه (؟)

 خيرات ىلنا ) . ليطسإلاىلع مئانلاو ليخلا ىعار ىنعمب ةيلوغم ةلكىجاتخاو ىجاتخا (؟)
 5 . ناصحلا ىمع هتخاو .(588 صء فاصو

 ىف لوفملا شرع ىلب نأ شفر دقو . لوغلا ىدل ةريبك ةلزتع متمتي وج الوه ناك (4)
 . ( ١١١ ص نيمرتاك رظنا ) ناخاف انآ ةافو بقع هيلع ضرع ام دنع ناري



 دل ا[

 دقو « 2” تارقتق ةليبق نم ©« ىجاكيإ ليإ » اهمسا « نوتاخ زوقوت رصق نم
 ىفوت دقو كجوك (؟) هدلاو دعب لتق دقو ناولس )١( : نيدلو اهنم بقعأ

 . هضرم رثأ ىلع

 ظمأو ؛ ( ىجدابيش وأ ) ىجوايس وه نان وك الوحل رشع ثلاثلا نبالا

 لبق ىجوايس.تام دقو . اضيأ وجالوملامأ تناك ىتلا « ىجاكيإ ليإ »
 . هوبأ هيف فوت ىذلا ءاتشلا سفن ىف «ليلقب هيبأ ةاقو

 نم ةيظحم همأ تناك رومين ىاغط وه نان وك الومل رشع مبارلا نبالا

 « ىشموق » ام نادلو هل ناكو « "7 . . . . ةليبق نمو نوتاخ ىوتوق رصق

 .(« ىجاح »و

 ناخ وك الوه دافحأو دالوأ باسنأو ءامسأ رك ذ نم انغرف نأ دعب نألاو

 هتانب رك ذ ىف عرشن ؛ ليصفتلاو حرشلاب ملاوحأ انعبتتو « مهب انفرع نبذلا

 : بيترتلاب مهلجسنو ؟ ليصفتلاو حرشلا نم ةقيرطلا سفن هراهصأو

 ظ + ليصفتلا اذهب عبس نك دق هتانب امأ
 58 » نم تجوز ؛« نوتاخ كيوت » اهمأو :« اق ؟ناقولوب » ىلوألا

 ةدلاو نوناخ نادقوب وخأ هنأ اك«راتتلا نم وهو « ىجوج نب 6 ناكروك

 ناخ وك الوه عم ىجوج ءاج دقو . ىربكلا ناخ اقابآ ةجوزو «ناخوتاخي

 )١( ج« نيزرب رهن , ( خيراوتلا مماج رظنا ) ةيلوغاا لئابقلا ىدحإ ١ ص 3١58 +,

 نآلا نم ةطقاس ةلك (؟) .
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 «نايون ىجنوأ ةنبا نم جوزت دقو « ناكروك 27 نإ وهو ع دالبلا هذه ىلإ

 . ناكروك هموحل امأ تناكوع ناكجييج ىعدتو « ناخ زيكدج ىنخأ

 . نوتاخ ىاجلوأ اهمأو « مت » ىه تاخ وكالومل ةيناثلا تنبلا

 . ناكروك هموج نم تجوز ء اق[ ناقولوب اهتسأ تيفوت الو

 الوأ تجوزتو«نوناخ ىلجل وأ نمتدلو «”ناكركسمم اهعما ةثاثلا تنبل

 ماج دقو . ©"”تاريوأ موق نم ناك ذل روميتاقوت نم مث« ناكروك و قاج نم

 همأو « نوتاخ ىاجلوأل امسأ ناكو « ناربإ ىلإ ناخ وكالوه عم اذه روميتاقوت

 «قولع » ناكو .( ناخ زيكدج تنب) ناكبيج ني ؟نوناخ كيوك مأ ىه

 . ماشلا ىلإ ألو بره ىذلا وهو « روميت وكمل اربع ناكروكو قاج نبا

 زوقوت » متع نم ةيظحم اهمأ تناك ,©7 جلكادوت ىه ةعبارلا تنبلاو

 موق نم . 6 ناكروكر كنت, » نم تجوز دقو 7 ...٠ ىمسنو «0 نوتاخ

 . .. . ىست ىتلا « نوتاخ كيك » ةنبال اجوز لبق نم ناكر ؛ تارئوأ

 اهحوزن' دقف نآلا امأ . شمالوس نءا اهجوزن' « ناكروك ركشت » تاماملو

 . ناكروك كاجيج ىمسملا ركسنت ديفح

 تجوزو « « ىجاكيإ ناغب » ايعأو . 6« ىاقنط» ىه ةسماختا تنيلا

 )١( ص « ريمرتاك ةءارق بسح ٠1١١

 01١١ ص ١ ج « نيب سقت « غراوتلا عماج رظنا ) ةيلوفلا لئابقلا تنحل (0)

 .*« جاكو دوب هو « جاك دوب » اضيأ مسالا اذه بتكي (م)

 . ىلصألا كالا نم ةطقاس ةملكلا هذه (؛)
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 ناخزيكتج تنب نبا وهو « تارقنق موق رم « ناكروك ىسوم » نم .
 مسا هيبدؤم نم ملاع هيلع قلطأ دقو . روميت انقب ىعدي ناكو * ©” ... . ناو.
 , 29 ©« نوناخ قرم » وخأ وهو . 6 ىسوم )

 جاكيلكنم اهمأو « 6 ناقواتت » وأ « ناقلتوق » ىه ةسداسلا تنبلاو

 موق نم نايون وتوقوأ نب « ناكروك اقوب وسيأ » نم تجوزو 2 ىجاكيإ

 . لكوث هبا اهجوزت اهنيرق ىفوت امو . « نابرود »
 ىِزُكَل نم تجوز دقو «نوتاخ ىاجلوأ اهمأو «« اباب » ةعباسلا تنبلاو

 مدق « نآاقوكنم رمأبو . تاريوأ موق نم اقآ نوغرأ ريمألا نبا ناكروك

 , ( ىجكستي ) بتاك ةمسب « ناريإ ىلإ ناخ وك الوه عم اقآ نوغرأ
 « هراهصأو هتانب و هدالوأو وك الوه ءاسنل اهترك ذ ىتلا ةيئاصحإلا هذه

 نوكنتف « مهضعب نع ىرخأ تاياكح اهملإ فيضأ نأ ىلإ ةرورضلا وعدت دق
 قفو «ققحم دق كلذ لامجإ نكلو . ليصفتلاب مهنع ثدحتلا ةمتالم ةصرفلا

 بعششل الودج لمعأن أ - ةطحلا هذهىلع ايرج لواحأسو . هيلعّبرسىذلاجبملا

 . . ةدح ىلع مهوانتأس ءالؤبف «مهنماوكحنيذلا ءانثتساب كلذونيروك ذا ءانبألا

 )١( آلا نم طفاس مسالا اذه .٠ ,
 ناخاق انآ نم ةريمألا هذه تجورت (؟) .
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 ص

 ١ا١١*

 ىلاكلا نقلا

 ناخوك الوه خيرات نم 0 .

 : لع لمتش

 هيام دعت ()

 هقو هدافحأو هئانبأو ءارسألاو ءالينلاو تاريمألاو هشرع ةروص -(

 ٠ شرعلا ىلع هسواج

 ةفلتخلا تاقوألا ىف اهب ماق ىتلا هبورح  هتاياكحو هخيرات - ()

 . هل ترست ىتلاتاحوتفلا

 شرعلا لع هسولج ةمدقم

 ىلصألا رقما تناك ىتلا « نارولكو مروقارق عضوم ىف نآ اقوكنم ناك ام

 « ءارمألاو ءالبنلا رئاس عامتجا دعب شرعلا ىلع ساج « هل ةمصاعو نا زيكتنجل

 حلاصم طبض ىلإ هتيانع هجو « ملاظملا رظن نه غرف نأ دعبو . روهجلا ةقفاوعو

 هيلإ مدق دق ناكو . دودحلاو فارطألا ىلإ شويجلا لسرأو « اهبيت رتو كالاملا

 ىف نيبغارلاو « تاجاملا بابرأ نم ريبك ددع  ةبي رقلاو ةديعبلا نك امألا نم

 حمس لقو .٠ هطالب ى اوعمتجاو 2 سرملاو كارتألا نم رومألا ماهم لغش



 بس مساج

 روك ذم وه اك « مهبلاطم ةيبلتو مهب زآم حاجمإ دعب « فارصنالاب اعيمج ءالؤم
  هخم رات ىف

 شيج سأر ىلع ؛ 29. . . . ةليبق نم نايونوجياب هدئاق لسرأ كلذ دعب
 ٠ وكشي « نآ اقوكنم ىلإ الوسر لسرأ اهغاب املف . ناريإ ىلع ةظفاحملل « رارج

 موحرما ةاضقلا ىضاق ناك تقولا كلذ ىفو . دادغب ةنيلخو ةدحاللا هيلإ

 ناخلل ربظ موي تاذو . ناملنا طالب ىف ًادوجوم "'”ىنيوزقلا نيدلا سمش

 نم افرط هل درس اك ةدحالملا ةيشنخ هبايث تحسدسبلب هنأ هربخأو ءدرزلا ايدتيم

 « كللا لياخ ناخوك الوه هيخأ ىف موتي ناكلأ ناكو . مهتاراغو مهتاءادتعا

 كلامم ضعب نأ ىأرف ؛ ركفت دق ناكو . وزغلاو ختفلا مسارم همازع ىف ىريو

 نأو « دعب صاختسي ملاهضعب و « ناخزيكتج ةزوح ىف المف لخد دق ملاعلا
 نرم فرط لكب دبعي نأ ىلع هيأر رقتساف ؛ اهل دحال ةحيسف ماعلا ةعقر

 « اهيلع ةظفاحلاب موقيلو « هتدارإل امامت اهعضخييل ؛هتوخإ ن دحاو ىلإ :ةكلملا

 ىضمي راصو « لوخال يدقلا رقلا ثيح هتلود طسو «ًارفظم ائداه وه سلج انني

 ش . لصألا ةخسن نم ةطقاس ةءاكلا هذه )١(

 نيدلا سعت نأ . ( 4١ 4١5 ص « ىرمصا: تاقبط رلظنا ) ىتاجزوجلا ركذي (؟)
 بلطو ,نانوكنم ىلإ ةرء بهذ . اريبك املاعو امامإ ناكو « لوفملاب لاصتا ىلع ناك اذه
 -ناك ايو هثيدح ءانثأ فو . مثداسق نم سانلا صلخمو « ةدحالملا رصل ًادح مضِل نأ هنم

 قيمحرتأ احلناكو ء ناخوكسنم تبضغأ ةفاج تالكهنم تردص ءنيدنملا ملسملا ةسايحب اعفدنم
 قتلا ةفئاطلا هذه ةفأش لصأتسي نأ عطتسي مل هنأل ؟ زجحلاو فعلا هيلإ] بسن ذإ هسفن ىف

 نأ اوعاطتسا مهنأل الإ كلذامو ؛ لوغلاو نيماسلاو نييحيسملا تانايح فلاخي نيدب نيدت
 «عالتلاو لابجلانم نوجرخيق ءهتلودفعض ةصرف نوئيحتي مث اهني « لاملاب ناخوكنم اورغي

 . مثراتآ اوفعيو نيماسملا نم ةيقابلا ةيقبلا ىلع اوضقيل



 دل مسج سس

 ءادعألا دالب صاختتسا دقو . لدعلا مسارم ميقيو « ةيهافرو ةداعس ىف هتقو 5

 1 ةعساعلا لوح مقل هشيم نيبي رقلا

 عاضخإ ؛« نآ اق ىاليب وق» هيخأ ىلإ ضوفءهركسف لمعأ نأ دعب هنإمث

 اقتلوسو هجروجو تبتلاو توقكنتو ككناجارقو نيجاملاو اطخلا كلام

 هاخأ فلكو .٠ نيجاملاو اطخلاب ةلصتملا دنهلا :رم ءازجأ ضعب و : ىلوكو

 رمأو . نمرألاو مورلا دالي و رصمو ماشلاو ناريإ برغ حتفب « ناخوك الوه

 . هترسبمو هتنميم نيب باقلا هعقوم نوكي و « هشدج امهنم لك د وقي نأب

 هاخأ ناخوكنم سمأ« 27 ( ىاتليروق ) طالبلا سلجلل ةميظع ةسلج دعبو

 . ةمزاللا شويجلا هل بترو «ةروك ذملا اطخللا دودح ىلإ ريسملاب ,نآاق ىاليب وق

 عيمج ةققفاوم دعب « رك ذلا ةفلاسلا كلاملاو « ناربإ ىلإ ناشوك الوه لسرأو

 ,تلسرأ دق لبق نم تناك ىتلا « شويملا ريست نأب هرسعأ ردصأ مث . ءارسألا

 ىتلا كلت رمأو « اهلتحتل « نوغامرجو » « وحاب » ةدايقب ناربإ ىلإ «امب ىلإ

 ةعبات نوكست نأو ؛« رداهب ريط » ةدايقب دنهلاوريمشك ىلإ ريسلاب ءامت ىف تناك

 هب دبع مث ؟9 . . هشيج ةدايق ىلوت « 6 نايوث رياد » فوتو . نارك الوم 3

 ةيالو ىلع ىلوتسا ىذلا وهو «راتتلا موق نم « « نايون ىلاس » ىلإ كلذ دب

 تناك ىتلا تاوقلا هذه عيمخل نآلا امأ . اهلهأ نم فالآ ةدع رسأو «ريمشك

 ءارمألا ميج مهي لفاح مظع سلجم نع ةرابع ىلوغلا حاللبصالا ىف ىاتليروقلا(١) '

 ىلع مظعأ اروطاربمإ ةكلاما ةرسألا ءاضعأ دحأ بيصنت دنع دقعنيو « ةلودلا تاكرأو

 . ىلصألا نآلا نم ةطقاس ةماكلا هذه (؟)



 سوا

 كالمأ ىلإ « ثرإلا قمح تدجو اهيح تل ] دق ؛ « نايون ىلاس » ةدايق تحب

 ةفلاس شويجلا رمأ نم نآاق وكنم غرف نأ دعبو . ةصاخلا مالسإلا ناطلس

 نم ددملا ىف اهرود ىثأيال « لاجو ةرشع لكن م نانثا راتخم نأ ررق « ركذلا
 اوطعيو « هنوخإإ ءانبأو هتوخإ و هئانبأ نيب اومسق نيذلا « ناخزيكنج دونج

 ناريإ ىلع هتلمح ىف هوقفار كلو« هل صاخ سرح ةباثمب اونوكيل ءوك الوم
 اذهلو « هديبعو هب راقأو هؤانبأ ناسوك الوه بحص كلذك . كانه هومزاليو

 ءانبأ نم ريمأ لك لسن .:رم نوردحنم ءارمأ « ملقإلا اذه ىف دجوب ناك

 الو . ةثارولاب هيلإ لآ ىذلا بسصعنملا ىف مهنم لك بصني ناكو « ناخزيكنج
 ةرسأ فلأ اورضحيل « اطخلا دالب ىلإ لسرلا وكنم لسرأ ؛ بيصنتلا اذه منأ

 ةامرو طفنلا تاقرازو قيناحلا نم ؛ لاتقلا تاودأ لاعتسا ىلع نيب راملا نم

 ىذلا قيرطلا اوربتخاف نيدشرلا لسرأ « هتمبمب شيجلا مايق لبقو . ماهسلا

 « نوحيج ”ىطاش ىتح مروق رارق نم « ناخوك الوه رك أسع هنم ري فوس

 راهنألا ىلع روسجلا !وماقأو « ةمرحم قطاسنم ىعارملاو عرازملا عيضج اوربتعاو. ٠
 « نايونوجياب كرحتي نأب كلذكرمأو . ةعيرسلا هايلا ىراجي ىلعو « ةقيمعلا

 « مورلا ةيحان ىلإ  نوغام زوج عم لبق نم تلصو دق تناك ىتلا شويجلاو
 «(راغت ) نم ةئامىدنج لك صق.؛ ةلودلا ءاحنأ عيمجن م شيلا نيومت دعأو

 مقو نيذلا ءارمألاو ءالبنلا راس كلذ دعب . ذيبنلا نم ةب رقو « قيقدلا نم

 « فالآلا اهعب غلبي « قرف نم ةنوكسلل مهتاوق سأر ىلع « مهيلع رايتخالا
 ىذلا وهو. ناميان موق نم«نايون هقوبوتيك ةمدقلل يف لسرأو.تاثللا اهضعب

 ص
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 دس جل سس

 «(كزي ) عالطتسا ةباثمب كلذو « ( ىجرواب ) ةصاشللا ةراظن ىلوتي ناك
 . موجهلل ادعتسم دئاقلا اذه لبقأو . لجر فلأ رشع انثا اهدادعت ةوق عم

 حتتف ىف هتقو فرص « هينوبامملا تايارلالوصو ابقرتم « ناسا ريخ ىلإ لصو اهيحو

 ريمألا اذه ماقأ « ناخوك الوه ةلجل قي رطلا دادعإ من امنيحو . ناتسبق تايالو

 هقفاري ناكو . ليحرلا لبق عادوللو « داتحلا بسح هتاركسسم ىف ةرخاف مالو
 . نورخألا ءارمألاو « اكون قيرأ » رفصألا هوخأ

 حرفلاب ةلفاح اهولعجسو « تالفحلا هذهلثم لوغلا ءارمأ هل ماقأ عيب رلا فو

 : تازلا عاونأ لكي و ءروربسلاو

 : الئاق هحصنو «وك الوهل ةوخألا ةفطاعب امفدنم نآاق وكتم مدقت مث

 ريس نأ ىنبنيف ؛اهلرصحال تاوقو « رييك ش بج سأر ىلع نآلا كنإ »

 . « نارتإ ىلإ ناروت نم

 : رعش
 « ارفظم ناربإ ىلإ تاروت نمرس»

 6« ةمعطاسلا سمشلا ىلإ كلمماب لعاو

 .؛ تايئزجلاو تايلكلا ىف « هنيناوقو ناخزيكنج ديلاقت ىلع ظفاحو »

 .نوحيج نم ةدتملا ةعقرلا ىف ء كيهاون بنتجيو كرماوأ عيطي نم لك صخو

 ؟كيصعي نم امأ . كماعنإو كفطع عاونأب و كفطلب  رصم دالب ىصاقأ ىتح
 لقا ًادباو . هب قلعتيام لكو «هبراقأو هئانبأو هئاسن عم ةناهلاو ةلذلا ىف هقرغأف



 . نوصحلاو عالقلا برخل « ناسارخ ىف ناتسبق

 : رعش
 99 ص هبت ةعلقو ه درك لعجا 2

 « ىلعأ ىلإ اهدسجو لفسأ ىلإ امهسأر نولاي ثيحب
 "0 ل 0

 « بارتلا .يىرم ةلصحلو ةميوح الو

 روألا كنتي رط نم لزأو « قارعلا ىلإ هجوتف « ةمهلا هذه نم تغرف اذإف »
 مردقتب دادغب ةفيلخ رداب اذإو .اهيكسلاس ىلع قرطلا نوعطقي نيذلا ءدارك لاو
 ني رخآلاب هقمل أف ىصعو ربكت اذإ امأ .اقلطم هل ضرعتت الف ؛ةعاطلا ضورف

 يكملا لقعلا «رومألاعيمج ىف كدئار لعج نأ ىغبني كلذك ٠ نيكلاهلا نم
 لع ففخت نأو ءالقاع اظقي لاوحألا عيمج ىف نوكست نأو « ديدسلا ىأرلاو

 نأ كيلعف « ةب رملا تايالولا امأو . مهنع هفرت نأو « نؤلاو فيلاكتلا ةيعرا
 ءءادعألا كلام حتفت فوس «يظملا هلل ةوقب كنأ قثو . لاملا ىف اهريمعت ديعت

 عيمج ىف نوتاش زوقود رواشو . ةديدع ىلاشمو فياصم اهبف كلريصي ىتح

 . « نوئشلاو اياضقلا

 ىذلا هشيجي عيطتسي . ناخوك الوه نأ اديج فرعي نآاق وكنم نأكو

 تولأ : ةثالث اهعنمأو اهرهشأ ؛ نيسؤلا غلبت ةنيصح عالق ةيليعامسإلا ةفئاطل ناك )١(
 5١(. ص « بواقلا ةهزن : ىنوزقلا هللادم راتنا ١ رس هبتلو زد نوميهو

 غ1١4



 ل ؟رل س

 اذه نأو « ناريإ كلام ىف انكمتمو ارطيسم اكلم امئاد نوكي نأ هيلع رأ

 « ةروهشلا هترسأو ناخوك الوهل ةرقتسم ةديطو ةلحب تبثي فوس كلا
 نم غرفي امنيح لبصألا هرقم ىلإ دوعي نأب « هاظلا ىف هاصو اذه عم هنكلو

 . هتمهم زاجنإ

 ناخوك الوه ىلإ لسرأ « هاياصوو هحتاصن نآاقوكسنم مدق نأ دعبو

 ىلع مهنم لكل «باودلاو بايثلاو بهذلا نم ةريفو اياده  هئانبأو هئاسنو

 عم ليحرلا ىلع اومزع نيذلا « ءارمألاو ءالبنلا عيمج ىلع فطعتو « ةدح

 ىاتئس » رغصألا هاخأ وكنم راتخا دقو. مهيلع منأو « ناخوك الوه

 روثلا ةنس رخآآ ىفو . وك الوه ةبعس ىف نوكيل « ءارمألا نيب نم « لوغوأ

 دصق « ةئاتسو نيس ةئس ةجحلا ىذ رهش ىف ةمقاولا ؛ ( ليبروكوه )

 ةنس ةجحلا ىذ رهشل لباقلا ؛دبفلا ةنس في رخ ىفو . هركسحم اوك الوه

 هشيحم هجوتو « هيخأ سمأ ىلع ءانب هتانك وك الوه رداغ « نيسحو ىدحإ

 ىف "7 برشملاو لك ألا فارطألا ءارمأ دعأ دقو . رايدلا كلت ادصاق رارجلا

 شيما اهنم رمي نأ ررقت ىتلا قرطلا اوفظني نأى لع اوصرحو  لحارملا عينج
 فتراكو .٠ ةريبكلا رابمألا روبعل نفسلا اودعأ اك كاوشألاو ةراجملا نم

 بحصت فوس ىلا شويملا اوزهج دق « ىحاونلا كلت ىف ءارمألاو ءالبتلا

 .بيترتب الوغشم مهنم لكر اص اذكهو . ناريإ كلامم ىلإ ناخ وك الوه
 . ليصفتلاب مءامسأ ركذن فوسو . هدادعإو شبجلا

 )١( ريمرتاك برعغملاو لك ألا وهو وغرتوأ وقرت : ىلوغلا ظفللا ١44 - 1١48



 مو

 زوقود » : نيتريبكلا هيتجوز هعم ابحطصم ناخ وك الوه راس اريخأو

 اوراصو « نومشيو اقأبآ ماظعلا هءانب [كلذكو «« نوتاخ ىاجلوأ » و « نوناخ

 هَتَعَروا » تءاج « غيلاملآ دودح ىلإ اواصو امنيحو . لزانملاو لحارملا نوعطقي

 . ةقئثال اياده تمدقو « ةيلاتتم مالو ةدع تماقأو « هلابقتس ال « نوناخ

 بحاص « كيب دوعسم ريمألا رداب « ناكل ا اذه ةكرابما تايارلا ترداغ املو

 ىفو . ةعاطلا ضورف ميدقتب « فارطألا ءارمأو «رهنلا ءاروامو ناتسكرت

 . تاهجلا كات ىف ةيفيصلا مهتاركسعم دنجلا ماقأ « ةئاتسو نيسهو نيتنثا ةنس

 دنقرمس ىف وك الوه لزن « ةئاتسو نيسخو ثالث ةنس نابعش رهش ىفو
 ثيح«بهذلاب ةجوسمةميخ كيب دوعسم هل ماقأ كانهو « « "لك ناك» ىعارع

 مايألا كلت لالخىفو . بارشلل فرصنم وهو اموب نيب رأ نم برقيامىغمأ

 كلملا ناكاضيأ ةرتفلا كلت ىفو . « ىائوس » ريمألا توب نأ ىساقلا ردقلاءاش

 ؛وك الوه لابقتسا فرش ىلإ «ناريإ كولم رئاس نم عرسأ «ترك نيدلا سمش

 الإ فقوتي لو « كانه نم وك'الوه لحر دقو . هماعنإو هفطع عاونأب هصخ
 رباكألا ةفاك عم نوغرأ ربمألا لصو ثيح ؛ 27 « شك » دولد- ليتع

 . ماقأ شك ىفو . مايادهو مهعوضخ اومدقو ؛ ناسارخ ىف رودصلاو نايعألاو '

 «ناربإ ىف نيطالسلاو كولملا ىلإ لئاسر ةدع لسرأ مث روق دم نك الرع

 : تارابعلا كلت ىلع لمتثت

 )١( دلق رم نم ىبرغلا بونحلا ىف مقت -
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 د #نعءاس

 كت جامزإ و ةدحاللل عالق مطحن ىلع انمزع دق نقلا رمأ ىلع ءانب »

 فوسف« تالألاو ددعلاو شويملاب ةلجلا كلت ىف متهاسو جتعرسأ اذإف . ةفئاطلا

 امأ ١ مفقاون 35 لمحتسو ( منك اسمو مشويجو متايالو. قبت

 رمأ نم هللا ةوقب غرفت نيح اننإف ؛ متلهأو رماوألا لاشتما ىف متواهت اذإ

 مكتايالو ىلع ىرجيف مكيلإ هجوتنو « مرذع لبقنال انقنإف ؛ ةدحاللل
 . « مهبلع ىرج دق نوكيام مكتك اسمو

 عاشاملف . ريسلا عي رسالسر ؛ةمهلا هذه ذيفنتل ناخ وك الوه راتخا دقو

 ةكلمم لك ىف كولملاو نيطالسلا عرسأ ءفارطألا ف ىزانلا تايار لوضوريخ

 نم لبقأو . ةعاطلا ضورف ميدقتل وك الوه ىلإ هجوتلا ىلإ « ناريإ كلام نم
 رفظمكبانألا نبا ئعس سراف 0 « نيدلا ا نيدلا زع ناناطلسلا مورلا دالب

 كوالا « ايجروجو ناورشو نارأو ناجيب رذأو ناسارخو قارعلا نمو « نيدلا
 . ةفيرشلا ةرضحلا ىلإ ةقئاللا ايادحلا نوامحت اعيمج اوناكو « نايعألاو رودصلاو

 . رسج ةماقإو « نيحالملا قراوزو نفسلا عيمج فقوتب رمألا ردص كلذ دعب

 ةنس ةحملا ىذ ةرغ ىفو . نوحيج روبع ىف تاوقلا تعرش « كلذ رثأ لعو

 كنلوأ ىلع معنأ مث . رفظملا هشيحم رهنلا وك الوه ربع « ةثاتسو نيسخو ثالث

 ىلع ذخؤت تناك ىتلا ةبيرضلا نيحاللا حنمو « تامدخ هل اومدق نيذلا

 جرفتلا دصقب ؛هتطاش ىلع لوجتي ناك رهملا ربع الو . سرا اذه ىفلأو « نفسلا

 هناسرف وك الوه رمأف « دوسألا نم ريثك ةباغلا نيب نم رهظ ةأْخو . ةدهاشملاو



 دحا ءااخح

 ؛ دوسألا ىشنم لويلا تناكلو . تاناويحلا هذه وع ةنلجت ارح نأي

 مويلا ىفو . نيدسأ اوداطصاو ؛ ىركسلا ةيتخبلا ليلا ناسرفلا بكر دف

 ىلع مزعلا دقع دقو . ©) « ناقروبش » ىعرم ىف لزنو ليحرلا فتأتسا ىلاتلا

 طقسي دّربلا ذشأ امنيح ىحضألا ديع موي ىف كلذ ناكو . اليوط كانه يبقي الأ

 مايأ ةعبس لزني رطلل رمتساو . كلذك لزني جاثلا أدب و « ةأخل ءامسلا نم
 وكالوه ىضمأ دقو . وجا ةدورب ببسب تاناويملا نم ريثك كالهو ؛ ةيلاوتم

 .عاتمتسالاو برطلاو وهللاب لاغتشالا مناد ناكو « ناكلا كلذ ىف ءاتشلا ناخ

 اوسنمو «رامسم فلأب اتبثم لابقتسالل اقدارس « اقأ نوغرأ » دعأ عيب رلا فو

 اذه طالبل ةبسانملا قفارملا ةفاك ىلع ةلمتشم « ةيلاغ ةميخو « بهذلا طويخم

 ةعاق امهب تقلسأو « امهليوحتو امباقت لبسي ثيحب كلذو « ميظعلا ناطاسلا

 .ةسيفنلا رهاوجلاب ةعصرمو ؛ةيضفلاو ةيبهذلا ىناوألاب ةنادزم تناك« لابقتسالل
 لكي سلجلا ةعاق تنيزو ةميهلا تدعأ  ةداعسلا بابسأ هيف تمت موي ىفو.

 . ةكرابمل فورظلا هذه قو . رظنلا كلذب نان وك الوه بمجأف ؛ ةنيزلا عاونأ

 اذه ضحي ناكو . قيفوتلا دنسمو ةداعبلا شرع ىلع سلج « رغألا علاطلا تاذ

 كولمو ةرضحلا نايعأو ةلودلا ناكرأ عيمجو ءا رمألاو ءالبنلاو نيتاوملا عامتجالا

 برقةريغص ةدلءىهو ناجزوج ةيالوعباوت نم ناقرفش وأ ناقر ويش وأ نق رش 00(
 ةريثكلا ةعتمألااهببف نوعيبيو راجنلا اهدصقي ةرماع 5717 ةنسىف تناك .ناموي امهنيب « خلب

 هلادح 4 اد هال ثوريب مبط ,"ه* صا١١١؟ ج6 نادلبلا مجعم : توقاي رطظنا ١

 . ٠١66 ص « بولقلا ةحزن : ىنيورقلا
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 مدس [؟ع10

 ريمألا داع لفللا ىبتا الو . نيبآلاو مسالا عيمج اودأف « اهماكحو فارطألا

 طالب ىف كرتو « ( نآاق ) ناقانلا طالب ىلإ وكالوه رمأ ىلع ءانب نوغرأ
 .بحاصلاو ؛ 7 ىجبكتيبلا دمحأو « كلم ىاركر » هنبا ناخ وك الوه

 . ناري كلام ىف رومألا رييدتل اونيع نيذلا مهو ء ؟” كلم اطع نيدلا ءالع

 )١( رو بتاكوممي ةيلوغم ةلكىببكشيي .
 .كلم لوغلا ةمدخب قحتلاو ه 59 ماع دلو دمع نيدلا ءاهي نب قيوجلا عالماطع (؟)

 مدق اهدنعو . لوغلا لبق نم ناربإ ماح نوغرأ ريمألا ناويدلا لامع نه راصو « رفصلا

 ”امكاح ىلو مث  دادغب حتق ةثداح ىف هبحصو هتمدخم كلل اطع قحتلا « ناريإ ىلإ وك الوه
 . 541 ةلئس ىق قوت نأ ىلإ ناخاقابآ هنباو الو دبع قارعلا ىلع

 ( ماعلا حتاف خيرات ) ىأ « ىلشكناهج خيرات » هباتك ةيسرافلا ةفللب كلم اطع فلأ
 .لوألا ىلوغلا رصعلا ىف تقلأ يتلا ةماحلا بتكلا دحأ دعيو . ناخزيكنج هب دارلاو
 .باهولادبع نب دم اهبتك ىلا ةميقلا ةمدقملا ىف « هباتك ةميقوىيوجلا لاوحأ حرش رلثنا )
 1 . ( ١91١ نديل ؛ ١ ج ؛ ىاشكن اهج خيرات . ييوزتلا



 ناخوكالوه شيج ةميلط ىفذايون اقو وتيك باهذ
 ءاليتسالا هتاواحمو « ةدحاللا عالق ىلإ

 سواجو « نيدلا ءالع لتقو ءاهيلع

 هيبأ نلكم هاشروخ

 طالب نايون اقوب وتيك كرت ةئاتسو نيس ةنس ةرخآلا ىدامج رهش ىف
 ىو. ةدحاللا دالب ادصاق ناخوك الوه شيج ةمدقم ىف بهذو « نآاقوكسنم

 ىلع موجحهلا ىف عرشو « نوحيج ربع نيسمحو ىدحإ ةنس مرخلا رهش لئاوأ
 سراف فال ةسهح سأر ىلع راس 32 .اهئازجأ ضعب ليع ىلوتساو «ناتسبق ةبالو
 . عيب ر رهش ىف كلذو « « هوك وك مدرك » ةملق لفسأ ىلإ ةلاجرلا نم فالآ ةسمخو
 « ةعلقلا لوح قدنخ رفح هعابتأ رمأف ؛ ةثأتسو نيسقحو ىدحإ ة ةئس لوألا

 اقدنخ اورفح شيلا لوحو . هفاخ شيملا ركسعو ؛ كح روس هوطاحأ

 . اهلس شيلا قبب تح ةيانلل امفترم اروس اوماقأ اك « ادج اقيبع رخآ
 دئاقلا اقوبوتيك كرت مث . ددرتلا نيبناجلا نم دحأ عيطتسيال قّيحو « ايبسي

 بصنو « اهرصاحو « نيرهم » ةعلق ىلإ وه بهذ اءهنيي + كانه « ىروب »

 لد ةنسلا سفن نم ةيناثلا ىدامج رهش نم نماثلا مويلا ىفو . قيناجلا ابيلع
 . امجار لقق مث ناكسلا نم اريبكح اددع لتقو « « هاش » ةنيدم

 قبالو ىلإ شيح سأر ىلع بهذ دقق « ئاتكتره » دئاقلا امأ

 ص

 كه



 ميخا ؟8 8 دج

 راوسأ لوغملا دصق مث . ريمدتلاو بي رختلا امهيف ثدحأو « رايدورو مراط
 عساتلا ىفو . اموي رشع ةينامث تماد ةحيذم أورجأ ثيح«نيشب هل او ةيروصنلا

 « ةيليل ةراغ هوك هدرك ةيماح تنش ةئاتتسو نيسفحو ىدحإ ةنس لاوش نم
 مهدئئاق اواتق اي « صخش ةئام مهنم اواتقو « نيصحلا لوغملا ركسعم اورمدو

 ىلع افينع اموحه نش نأ الإ نايون اقوب وتيك نم ناكأف . « ىروب » ريمألا

 « نوت » ىحاون ىف ةدوجوملا تاوقلا عيمج هدونج دراطو « ناتسبق ةيالو
 ًاريثك ا ورسأو « ةراغلاو لستقلا مهيف اوحابأو « « هوكريز »و «زيشرت »و

 ' نوت ىلع اولوتسا «ةروك ذلل ةنسلا نم ىلوألا ىدامج رهش نم رشاعلا ىفو.مهنم

 عباسلا ىو « نب رهم ةعاق مهيديأ ىف تطقس نابعش رهش لئاوأ ىفو . زيشرتو

 ءالع ىلإ « هوك هدرك »نم رابخألا تدرو مث . ىلاك ةعلق اوذخأ ناضمر نم

 « هوك مدرك » ةحاق ىف رشتنا دق ءابو نأب هئينت ةدحالما ناطلس دمت نددلا

 نيدلا ءالع عرسأف ؛ بيرق طقست دق ةملقلا نأو « نيب راحلا رثك- أ ةفو بس

 ىلع « ىتابارَّسلا نسح نبدلا عاجش »2و ©« ناروت ىلع نيدلا زرابم » لسرأو

 هذه ىلاهأ ةدعاسل نيفورعلا نيدهاجملا نم ةئامو ةرشع اهددع ةوق سأر:

 نم نانمأ ةثالثو ءانملا نم نيم هعم لمحت مهنم دحاو لك ناكو « ةعلقلا
 نأ بطلا بتك ىف دري مل هنأ عمو . ةماقلا نم دقن دق ناك حللا نأل «حللا

 اوبضخل « تحوزت دق ريمأ ةنبا نأ انه ظحول دق هنأ الإ « ءابولا مقدت' ءانملا

 تب رش دف « دوجولا زب نع ءاملا ناك املو . اهواسغ مث ءانحلاب اهيمدقو اهدي

 اذهبو . ءابولا اذهب طق مهنم دحاو تمي ملف « ثوللل ءاملا كلذ سانلا نم ةفئاط



 دل عواد

 . ءانحلا اوباطف ةب رحتلا هذه ةدئاف مل تحضو 1

 « لجر ةثامو ةرشع مهددع غلابلا نودهاجلا ءالؤه قرتخا دقق ةلج لابو

 الجر الإ مهللا ؟ىذأب طقمهنم دحاوباصي نأ نود اورمو «نبرصاخلا فوفص

 اوبهذو ؛ مهفاتك أ ىلع هؤاققر هامل هقاس ترسكو قدنخلا ىف طقس ًادحاو

 . ىرخأ ةيم ةكحم هوك هدرك تراص اذهب و . ةعاقلا لإ هب

 لتق « ةئامتسو نيسفو ثالث ةئس ةدعقلا ىذ نم ريخألا ءاعب رألا ةليل ىفو

 امناي 6 هوكرس » ىعدي ناكم ىف ةطلبب ىلاردنزاملا ندح هّيجاح نيدلا الع

 . نيدلا ءالع نب هاشروخ عم قافتالاب كلذو « ناركس وهو همون ىف ًاقراغ ناك

 لتقب صاخشأ ةدع مهتادقو . هيبأ ناكم ةيايعامسإلل 520006

 هنبأ ةروشم ىلع ءانب هلتق ىذلا وه ىاردنزاملا نسح نأ مترو ٠ نيدلا ءالع '
 « ةلاسر هيلإ بتكف ؛ هيلع داتعالا مطتسي مل ريخألا اذه نأ الإ ؛هاشروخ

 ىئاردنزالا ىرسح لغش اهلف . هإإ اهءاسيو هيلإ بهذي ىتح ايئادف اهاطعأو
 ىذلا وه هنأل « انسح 2 لتق هنأ هاشروخ نلعأت مث . ىلادفلا كلذ هلتق ؛ ةءارقلاب

 ددحألا موي ىأ « مايأ ةثالث دعب و . ناديملا ىف هدالوأ قرح رمأو « هدلاو لتق

 . لاتقلا فنؤتسا ةنسلا كالت نم ةجملا ىذ نم نب رشعلاو سداسلا



 كا١ا
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 ركسعم ىلإ ناتسبق مشت نيدلا رصان مودق

 ترث نيدلا سمثكامملا ةبمص ىف ناخوكالوه

 نم ةلاسرب هيلإ هجوت دق ناك ىذلا

 ناخوك الوه لبق

 ©00نيدلا رصان ىلإ « ةلاسرب ترك نيدلا سمش كلملا ناوك الوه لسرأ

 . هتعاط ىف لوخدلا ىلإ هوعدي « تخنرس » ةملق ىف مشنحلا

 ةبحص ىف وك الوه دصقو سعال لثتماف ؛ فعضو مره دق كاذنيح ناكو

 : ةريثك اءاونأ هل مدقو « ىلوألا ىدامج نم رشع عباسلا ىف نيدلا سمث كلا

 لبقو وك الوه فطعتف . هيدي نيب ضرألا لبق نأ دعب « ايادهلاو فحتلا نم

 ةايح ذاقنإل عوضخللا تلبقو « ةعلقلا نم تلزن كنإ » : هل لاقو ايادلا كلت

 ىلع مهثحتو ةماقلا تاكس كعم لزنت مل اذاماف . كلاتيأو كتحوز

 : ءاعر و ذن اكلم مل نإ » : نيدلا رصان باجأف « .. .. ! ؟ ملستلا

 .6 هيأ نورمتأي

 برقي الضاف العرك الجر ناك زوصنم ىبأ نب ميحرلا دبع حتفلا وبأ نيدلا رصان وه )١(
 ملاعلا , ةليوط ةرتف ناتسبق ىف هطالب ىف شاع . مهتسلاجم ىلإ ليو « ءايدألاو ءاملعلا هيلإ
 ةيسرافلا ةغللاب «ىرصات قالخلأ » باتك هل فلأو « ىسوطلا نيدلا ريصن هجاوخ ريبكلا
 . همساب همدقو 7899 ٌةنس دودح ىف



 ب ؟ لايك

 اموسرمو "7 ( هزياب ) ةيبهذ ةحواب ناخ وك الوه هياع منأ كلذ دسب

 رفص رهش ىف ىفوت نأ ىلإ « « نوت » ةنيدم ىلع اك اح هبصنو « ©”( غيلرب )
 غلبأم اذإ ىتح رخآ ىلإ ناكم نم لقتني نان وك الوه ناكو . 50ه ةنس

 اكلي ىلإ دبع مث . اليلق هتحص تلتعا "76 فاوخ »و "7 « هوز » دودح

 اوغلب املف . ةيليعامسإلا ةمالو ىقاب حتنفب ءارمألا نم اهريغو نايون اقوب وتيكو.

 . ةدم ىف اعيمج ممورسأ لوخلا نكلو . املح ىلإ عاعرلا مهمواق ناتسبق دودح

 .ىرسألا اوذخأو ناكسلا ىف ةراغلاو لتقلا اوامعأو ءراوسألا اونرخو « عوبسأ

 اوبصنو 6 6« نون » ةنيدم باوأ ىلإ اواصو رخألا عير نرم عباسلا ىثو»

 . لاتقلا اوفنأتساو « قيناخلا

 اواتقو « ةنيدملا ىلع اواوتسا رخآلا عيب ر رهش نم رشع مباتلا مويلا ىفو

 ناخ وك الوه ركسعم اودصق مث « فرحلا بايرأ ادعام ناكسلا عينج

 . سوط ىلإ عيملبا هجوت كانه نمو . نب روصنم نب رفظم

 بهحلا نم نايحألا ضب ىفو «ةضفلاوأ بهذلا نم ةحول نع ةرابع تناك هزبايلا )١(

 ةمالعو ناطلسلا مساو هللا مسا ابهجو ىلع شقنيو « صاخشألا بتر بسح ىلع كلذو ا

 «هئارفسل كللارمأ نمضتت اهنأ 6 . لوغلا ةقثب نوعتمتي نيذلا ساخشألاىلإ ىدهتو « ةصاخ

 ش . ةيلوغلا ةلودلا ىف نم لك ىلع ةعاطلا هلف ةصاخ تازاينماب اهلماح متمتيو

 رداص ضيوفتوأ رمأل تامعتسا مت « رمأ وأ رارق وأ مح ىنممب ةيلوغم ةلك غبلري, ()

 « ميسارملا ىه غلاريلا » : ىدنشقلقلا لوقي . نيزاعمملا صاخشألا ىلإ ةرشابم ناطلسلا نم.

 .( 118 + 477 ص 4 ج « ىقعألا حبص رظنا ١)

 . (  ؟55 ص ءدالبلا راثآ : ىيوزتلا رظنا ) ناسارخم ةروك (©)

 ةريثك هايمو نيتاسبو: ىرق تاذ ةلهآ' ةريبك ءاسن نم برقلاب ناسارْ ةنيدم (4)
 ٠ ( ؟84 ص « دالبلا راثآ ىيوزتلا رظنا »

 نين



 بس عر سس

 ناشوبخ دودحو سوط ىلإ ناخ وك الوه لوصو
 ةيحان ىلإ هجوتلاو ؛ كانه تاراملا ديدجتو

 رس هبنلو تومأ بيرخمو ناغماد

 هاشروخ عاضخإو

 :اهأشنأ دق ناك ةقيدح ىف لن « سوط ةئيدم ناخ وك الوه غلب نيح

 ءانب دعأ دق ناكجيسن نم تحسن ةميخ تميقأ كانهو . « 51 نوغرأ »

 ىلإ و الوه لقتنا ةدم دعبو . ناخ وك الوه لجأ نم ناقاخلا رمأ ىلع

 .كانهو . اهمارخ دعب اهريمعت داعأ دق اق نوغرأ ناك ىتلا « ةيروصنلا ةقيدح

 . برشلاو لك ألا رهاط نيدلا نع هجاولعاو نوغرأ ريمألا ءاسن مدق

 .ناكملا اذه ناك املو . « ناكدار » ىعارم ىلإ اواقتنا ىلاتلا مويلا ىفو

 .نم ريثكلا فلعلاو بارشلا اوبلجو « مايَأ ةدع هيف اوماقأ دقت ةباغلل اليمج

 دعلو ؛ ىرخألا تايالولاو © « ناتسهد »و 7 « درواب »و 6«وره»

 دق تناكو « « ناجوق » لوغلا اهيمسي ىتلا ناشوبخ ةنيدم ىلإ اوءاج كلذ

 ديدجتب ناخس وك الوه رمأف « لوغلا شويج لوصو ءدب ذنم' تامهأو تبرخ
 ءبع اياعرلا لمحتي ال ىتح « ةنازمللا نم ةمزاللا فيلاكتلا عفدو «.اهترامع

 + قياوزلا راتقا ) نتكيرتب نم ابرقأب ناسارظأ ةنيدم ىهو درويأ اضيآ ىست (6)
 .( 15019 ص ,دالبلا راثك

 .ناتسريطب ةنيدم (؟)
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 تميقأو ؛ عناصلا تديشو (زيرابكلا ) ماظكسلا ترفح مث . تاقفنلا هذه

 اريدُمو اريزو ناك ىذلا ؛اكأ نيدلا فيس عربت دقو . دحسملا راوج ةقيدح

 لك قبل نايعألاو ءارمألا وك الوه اعد مث . دجسما اذه ريمعتل ةمزاللا غلابملا

 . هتبتر مو هتردق عم قفتي كانه الزتم مهنم

 ريهظو « ىجروق ْوُميِتُْكَب » دفوأ دق ناكو « ريسملاب وك الوه رمأ مث
 ناطلس هاشروخ ىلإ ةلاسرب ريمأ هاشو ( بتاكلا ) ىجكتييلا نالتع نيدلا

 ءادأ دب اوداع مث « نان وك الوه هب رمأام هوخابأو « هيلإ اوبهذف ؛ ةدحالملا

 ىلإ لوغلا شيج لصو هسفن مويلا ىفو . ةرخآلا ىدامج نم مساتلا ىف مهتمبم

 . موجهلا ىف عرشو ةدحالملا عالق

 ىلإ 0 الوه مدق « ةئامسو نيسخو عبرأ ة ةنس نايعش نم رشاعلا ىفو

 اسرب شملكنم ةبحصب «ةاره ةنحش ئأتك رم لسرأو « « ماطسب و ناقرخ

 . هليعوو هديدهتو هفيوختتب اهرمأو «هاشروخ نيدلا نكر ىلإ ىرخأ

 .« ىسوطلا نيدلا ريصن هجاوملا ديعسلا انالوم ناك تقولا كلذ ىفو

 : هلامفأ اوأر دق اوناكو « نيهركم ةيليعامسإلا كالم ىدل نوميقي - هوانبأو ةلودلا

 ىلع ةيداب روجلا لياخم اودهاشو « هيف نيلصأتم ىدعتلاو ملفلا اودجوو « ةئيبلا

 ناخ وك الوه ىلإ اولامو « مهنم اورفتو ةدحاللا ةمزالم اوام دق اوناكو « هلاوحأ

 يكل ارس نورواشتي اوراصف ؛ كلذ ىف نوبغرب اوناك لبق نمو . دح ىصقأ ىلإ
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 مضناو ؛ لهسألا قيرطلاو نسحألا هجولا ىلع وك الومل عضخمب كالا اذه اولعجي

 اذهلو . فدحلا اذه قيقحم ىلع اعيمج اوقفناو « نيماسلاو ءابرغلا نم ريثك مهملإ

 اوراصو « ةعاطلاو عوضملا ىلع هاشروخ ثح ىف امسو اورخدي مل ببسلا

 «لسرلا ةدافو مرك أو « مهحصنل باجتساف ميلستلا مدعو ةمواقلا ةبغم هتوفونم

 ةفئاط عم ؛ ىقزوزلا نيدلا ليصأ هجاولناو « داشنهاش » رغصألا ءاخأ دفوأو

 رمأف . ةعاطلاو عوضخلل اراهظإ وك الوه ىلإ هتكلمم فتايعأ نم ىرخأ

 عم اوبهذي كل ىرخأ ةرم لسرلا نيعو « مهماركإ و مهزازعإب وك الوه

 هاشروخ ىلإ هتلاسرب « قوز امو ىثشخو رداهب لك نيدلا ريبظو نيدلا ردص

 برخم نأ هيلع نإف ؛ اقح ملستلاو عوضخلا لبق دق ناك اذإ هتأ هوربخيل

 دق ىبأ ناك اذإ » : هاشروخ باجأف . وكالوه مامأ هسفنب لثميو « عالقلا

 برق هدعوب رب دقو. « ةعاطلاو عوضخلا رهظأ ىلإف نايصعلاو 5 ربظأ

 ملطحو ؛ « رسيمل »و © تولأ »و « زد نوماه » لثم عالق نم ءازجأ

 بلط هنكلو . اهنوصحو اهراوسأ بيرختب لغتشاو « اهباوبأ ىرو « اهجاربأ
 اذمل ةبكنلا تقو نأ ناخ وك الوه فرعف . ةماقلا اهدعب رداغي ةئس ةلهم

 . كلذ هيف رثؤي ال فوس هنأل هيلع لسرلا ددرتل ىعادال هنأو « لح دقريمألا

 رداغ « ةرجملا نم ةئامسو نيسمخو عبرأ ةنس نابعش نم رشاعلا ىفو

 ةدوجوملا شويملا عمتجن نأب رمأو . ةدحاللا عالق وحن هجوتو ماظسب وك الوه
 « اكليا اكوكو روميتاقوب ةنميلا ىلع ناكف ؛ فارطألا نم اهريغو قارعلا ىف



 - "نأ تك
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 « نايون اقونوتيكو لوغوأ ندوكَل ةرسمملا لعو.؛ ناردنزام قيرط اذخأ دقو

 ذخنا دقق ناخ وكالوه امأو . 6 نانمس 2 و « راوخ 2قيرط نم امدق نازإلا

 فالآ ةرشع سأر ىلع « لوق » ةلك لوغلا هيلع قلطي ىذلا بلقلا ىف هعضوم
 ١ نيروبشلا نيب راخخلا نم

 ص هج نه

 1١54 را

 «اربغم ضرألا هجو راصف اوراس دقت

 « هبك أوك ىواه ليل عقنلا راثم نأكو

 يب اذإ هنأ مزملا اندقعدقل ١ : نورذني السر ةمدقلا ىف لسرأ ىرخأ ةرمو

 انو . « ةديدعلا همئارج مغر هنع وفعنس اننإف ؟ انلابقتسال هسفنب هاشروخ ءاج

 رب زولا ةبخصب لسرلا داع « هوك زوريف »ةنيدم ةرصتنملا ىزاغلا تايار تزواج

 ,دو ليحر ”ىجرب نأ هيلإ اوسملاو « عالقلا بيرختب وك الو اودهعتو « دابقيك

 عرسيمو توملا اتعلق بي رختلا نم ىئثتست نأو « ماع ةدل عالقلا نع هاشروخ

 ةيقب هاشروخ مسي نأ ىلع « ةدحالللل ميدقلا لصألا رقما نانوكست ناتللا

 مس. ماكح ىلإ هاشروخ بتك دقو . رماوأ نم هيلإ ردصيام لك عيطيو ؛ عالقلا

 كاتب هنأ نظو « وك الوه ىلإ نيعلاط ريسملاب عرمأي ناتسبقو هوكمدرك

 ىزاغلا تايار تلصو ام دنعو . نأكلا رودقلا مفد عيطتسي تاءارجإلا ٠

 0 ضحي هوكمدرك ىلإ ىكليك نيدلاس مثل سرأ« دنوامدورال ةبالو ىلإ ةرصتنلا

 . اهمدقم هيلإ



 مدن مهل دب

 .تناك ىتلا « زد هاش » رصاحو « نارف » ىلإ وكالوه هجوت كلذ دعب

 اشروخ اوثحيل «ىرخأ ةرم لسرلالسرأ مث . نيموي ىف اهحتفو اهقيرط ىف مقت
 أك دونجلا نم ةئامتالث عم هنبا لسرب نألبقو « لسرلا اذه داعأف « ميلستلا ىلع

 فقوت © ىرلا دابا سابع » ةنيدم ىفو . عالقلا عيمج برم نأ لبق

 . دوعولا ذيفنت بقرتي راصو ناخوك الوه

 هاشروخ لسرأ « ةئايتسو نيسو عبرأ ةنس ناضمر نم رشع عباسلا قو

 .نم هبجنأ دق ناكو « هرمعنم ةنماثلاوأ ةعباسلا ىف ناكىذلا هنبا ءك الوه ىلإ

 ْ مالغلا نانوك الوه مرك أف « نايعألاو رباك ألا نم ةفئاط ةبحصب  ةيظحم

 هلأب لسرال وك الوه حرص مث . اريخص لازيإل هنأل ةدوعلاب هل نذأو « هزعأو

 رخآللا هاخأ لسري نأ هيلع نإف « اعب رس رضحب نأ نيدلا نكر مطتسي ملاذإ »

 عاطأف .'. © تاونس ةدع ذنم انل امزالم قب ىذلا 6 هاشنهاش دوعي تح

 رخآلا هاخأ « لاوش نم سماخلا ىف وك الوه ىلإ دفوأو « رمألا نيدلا نكر

 تايصخشلا رابك نم ةئاممالث عم ىنزوزلا نيدلا ليصأ هجاوكناو هاشناورش

 داع لاوش نم مساتلا فو . ىرلا ىحاوض ىف هتلباقمب اوفرشتف ؛ نيلوئسلا ,

 ارظن » : ةينألا ةرابعلا ىلع لمتشي وك الوه نم اروشنم هعم لمح هاشناورش

 هعابت أ وهوبأ هبكترا امع توفع دف ؛ عوضخو ةعاط نم نيدلا نكر هرهظأ ال

 هسفن نيدلا نكر نم مرج ىأ ردصي مل هنإ ثيحو . ءاطخأو مرج نم

 اانسأب نمأي فوسف عالقلابرخ اًذِإ هنإف « هيبأ ناكم اهبف لمعىتلا ةدملا لالخ



 مل 8# حاشد

 نأب فارطألا فلتخم ىف نيرشتنلا دونجلا رمأ مث . « دوجولا عيمج نم

 قو . تاهجلا ميج نم ةدحالملاب طيحأ :أؤو « دحاو دكسعم ىف اوعمحتي

 لسرأف «نادنيْمسأ » نم امهتاوق عم اكليا اكوكو روميناقوب برتقا تقولا كلذ

 ' بيرختب نألا لغتشن ذإو انعضخ ذإ اننإ » : اهنومضم ةلاسر هاشروخ مهملإ

 دقق «قافو ىلع مايإ و انمدام » : هوباجأف . « انيلإ ركمودق ببس اف عالقلا

 . 6« فاعلل ابلط انثح

 ناخوك الوه لحر « ةئاتسو نيسخو عبرأ ةنس لاوش نم رشاعلا ىفو

 .ةدحالما ةيالو دودح ىلع موجهلل دعتساو ؛ ناقلاط قيرط أذختم هلكشب نم

 .ةعلقلا لفسأ قماشروخ ىلع ضبنل؛ ةليللا كلت ىف ًاراردم طقسي مل رطلا نأ واو

 ؛" + نوميمل لباقم عضوم ىلع اهلظ سمشثلا تطسب لاوش نم رشع نماشلا ىفو
 ةعلقلا لوح فوطي وك الوه ناك ىلاتلا مويلا ىفو «لامثلا ةيحان نم زح

 دهاشي ناك اك« كراعملا ةرادإل ةحلاعلا مقاوملا صحفتو ةيؤرلا ليبس ىلع

 ةمات ةمظعب شويملا تلصو ىلاتلا مويلا ىفو . اهجراخمو ةعلقلا لخادم ةقدب

 م٠. راصحلا دتما دقو . اهبناوج عيمج نم ةعلقلاب تطاحأو « فصولا نع لجت

 حتف رذعت اميح نكلو . خسارف ةتس نم برقيام ىلإ اهوح هوب رض ىذلا

 رارمتساب قلعتي امف ءارمألاو ءالبنلا نانوك الوه راشتسا « اهتعانمل ةعلقلا هذه

 . ةلبقملا ةنسلا ىتح راظتنالاو فقوتلا وأ ةدوعلاو « هنع لودعلا وأ راصملا

 « مودعم فلعلاؤ « ءافجم ةفيحت انتاناويحو « ءاتشلا تقو ىف اننإ ) : هيلع اودرف

 نف « نامرك دودح وأ نمرألا دالي ةيحان نم فلعلا لقتب ةردابملا بحيو



 ب؟مههدسلا

 ىجكشيلا نيدلا فيسو روميتاقوب نكلو . « اندعاوق ىلإ دوعن نأ لضفألا

 ناخوك الوهثعبف . ةعلقلا ةرصاحمىف رارمتسالا ىلع اورصأ « اقوب وتيكر يمألاو

 بيغرتلا اهبف تارابعب اهمف هبطاخم هاشروخ ىلإ ةلاسرب ىرخأ ةرم الوسر

 هجوتو « ةمواقملا كرو « ةعلقلا نم لزت اذإ هنأ ايف هيلع ضرعي و « بيهرتلاو

 نم ةريبك ةفئاط ةايح ذاقنإ ىف ًاببس نوكي اذه هفرصت نإف ؛ نامل ركسعم ىلإ

 مكحتسي نأهيلع نإف ءمايأ ةسخ لالخ هسفن مدقي مل اذإ و . نيكاسملاو ءافعضلا

 . لاتقال دعتسي و هغالق ىف

 لوقي مهنم لكر اص « هتيالو ىف نايعألاو ءارمألا هاشروخ راشتسا املف

 هجاوخ وك الوه ىلإ لسر“ نأ ىلع ىأرلا رقتسا ًاريخأو . هيأر هيلع هيلمام
 ةافكسلاو نايعألاو ءازولا نم ةفئاط عم  هربق هللا رون . ىسوطلا نيدلا ريصت

 ناخليإلا ركسعم ىلإ اولصوف ؛ ةريثكلا فئارطلاو فحتلا نوامحي  ةمتألاو

 « ةقرفتم نك امأ ىف لوغملا ملزنأف لاوش نم نيرشعلاو عباسلا ةعجلا موي ىف

 . رخآلا دعب .دحاولا مهملإ اوثدحتو

 هاشروخ لز' «ةثامسو نيسحو عيرأ ةئس ةدعقلا ىذ ةرغ دحألا موي ىو

 هجاوملاا ةيمصىف وك الوه ىلإ هجوتو ؛ ةلودلا نايعأ ةروشم ىلع ءانب ةعلقلا نم

 « نيدلا ديؤم ريزولاو « ىتزروزلا نيدلا ليصأ هجاومتاو « ىموطلا نيدلا رصن

 ارقم هذختت هترسأ تلظ ىذلا نصحلا اذه كلذب عدوف . ةلودلا سيئر ءانبأو

 دشنأ دقو . مظعألا ناظلسلا ىدي نيب ضرألا لبقف ءاج مث '..نينرق ةدم امل

 : نيتييلا نيذه ةثداحلا هذه خيران ىف ىموطلا نيدلا ريصن هجاوللا



 دس الهوس

 « ةئاتسو نيسخو ًامب رأ ةب رحملا ةنسلا تراص امدنع »

 « ةدّقملا ىذ ةرغ قفاوملا دحألا موي حاب ص ىفو

 ؛ هشرع ىلع نم ةيليعا إلا كلم هاشروخ ماق

 . « وك اليه ىدي نيب فقوو

 برجي ريغ مالغ هنأ فرع ؛ هاشروخ ىلع ناخوك الوه رظن عقو انيحو

 .نم لسرأو « هتدعاسمب دعوو هعحشو همرك أو هزعأف «رييدتلاو ىأرلا هزوعي

 ابكلع ناك ىلا عالقلاو نوصملا عيمج هاشروخ نم ٍستف «نيدلا ردص هلبق

 ةنوحشم تناك ىتلاو « سموقو رابدورو ناتسبق ىف ىلاوتلا ىلع هدادجأو هؤابآ

 «ماكحلا جارخإ دعب و. ةئاملا وحن عالقلا هذه ددع غلب دقو . رئاخذلاو تالآلاب

 .براقأ مصتعا ةريخألا ةعلقلا هذه ىفو . رسبملو هوكدرك ادعام اهعيمج تب رخ

 فنيب ءابولا رشقنا كلذ دعبو . ةنس ةدم نومواقي اواظو هعابتأو هاشروخ

 ًاريخأو . نيرخآلاب اوقملو نوقابلا لزنو « مهنم نيريثك كلهأف نيمصتحلا

 ةدم مواقت ترمتسا نرأ 5050 هوك درا اضيأ تطقس
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 . ةنسني رشع

 « زد نوميم ةعلق نم هب قلعتيام عيمج لزنأ دق هاشروخ نأ لوقلا ةوفصو

 .نكي ملامم « ةبستكلاو ةثوروملا نئافدلاو نئازملا ميمج وك الوه ىلإ ىدهأو
 . هشيج داوق ىلع وك الوه اهعزوف « تيصلا مئاذ



 ؟1ع

 مهمة ابخ

 ع "7 تومأ ةدعاق ىلإ ناكملا اذه نم ىزاغلا ةبار تلقتنا كلذ دعب

 دئاق نكلو « ملستلا ىلع نيعفادملا ثحيل هاشروخ نيدلا نكر اهيلإ لسرأو

  ةماقلا كلت ةرصاحمب « ىباغلب » ناخ وك الوه فلكف 4 ىصعو درمت ةعلقلا

 نيرصاحلا ىلإ وك الوه لسرأ مث « ةثالث وأ نيموب هيلع موجحلاب لوغلا ماقو

 ٠ مهتايح ىلع مهنمؤي اروشنم

 اهملسو ةعلقلا دئاق لزن « ةدعقلا ىذنم نب رشعلاو سداسلا نينثالا موب ىفو

 . باوبألا اوملخو « قيناجلا اورسكو « اهبلإ لوغلا دعصف ءركالومل

 محتقا عبارلا مويلا فو . مهتعتمأ لقنل مايأ ةثالث ةلهم اوبلط دقف ناكسلا امأ

 ةعاق قوف ناخ وك الوه دعص مث . ببهنللاو ةراغلا اهمف اولمعأو « ةماقلا دوتجلا

 ىضمأو « لحنراو لزن مث . لبجلا كلذ ةمظعل ادج شهد « اهتيؤرل تولأ

 ىلع « اقوبيَط » هدئاق كرت كانهو « وتشي ناك ث يح رسبمل ىلاوح مايأ ةدع

 ةنس ةجحلا ىذ نم رشع سداسلا ىف اعجار لفق مت «ةعاقلا ةرصاحل شيج سأر

 . ةثامسو نيسخو عبرأ

 هركسعم ىف لزن روك ذا رهشلا نم نبرشعلاو عباسلا نينثالا موب ىفو

 ةنيصح ةعلق توأأ نأ : ٠٠١ س « دالبلا راثآ هباتك ىف ىيورقلا ايركز ركذ )١(

 قينجنلابصن نكميال داهواهوحو « لبج ةلق ىلع رزحلا ريو نيورق نبب رابدور ةيحان نم
 لسرأ مليدلا كوام ضءب نإ ليق . ةيليعامسإلا كلم ىسرك ىهو . ابغابي باشنلا الو اهيلع

 'اهامسو ةعلق هذختا انيصح اعضوم هدجوف ؟ مضوملا اذه ىلع مقو هآرف هعبتو ديصلل اياقع

 : ةتاعبرأو تميرأو تس ةنلس ىف تينب اهنأل , اهراتي ةعلقلا مسأ لاف نس مهنمو . ميدلا

 . تاو مىهو



 مم "عار بس

 دقو . ةنسلا سأر ديعب لافتحالل « نيوزق نم خسارف ةعبس دعب ىلع ريبكلا

 «ءارمألاو ءالبنلا ىلع ناخوكالوه اهبف فطع « مايأ ةعبس ملول ترمتسا

 : ملقلا ينفو

 ىسوطلا نيدلا ريصن هجاوللا صالخإو قدص نم وك الوهدك أت امو

 نيروهشم ارابك ءابطأ اوناك نيذلا« ةلودلا قفومو ةلودلا سيئر ءانبأو

 ةمزاللا لويخلا ماطعأو ء هماعنإو هفطعب مهلمش ؛ تادمع نم مهلصأ
 معارخإو ةنيغاأو بفعو قاما مم هيرافاو ةيلازنوب بلغأ لكل

 نوب رقمو« ةرضحلل نومزالم مويلاىتح ممؤانب أوه . هلرضح مهمزلأو ةعلقلا نم

 ْ . نب روهشلا هترسأ دارفأو ناخوك الوه نم

 ةعاجلاوءارمألاو ءالبنلا هب لموع امو «نامخا طالب لثمانه ةتبثما ةروصلاو

 . ةياعرو فطع نم نوروك ذل

 متنأ « ةثاهسو نيسمخو سخ ةئس مرحلا نم رشاعلا سيما موي ىفو

 ملخو « ( هزيارو خيلري ) ةيبهذ ةحولو اموسرم ؛ هاشروخ ىلع ناخوك الوح

 . هتيشاحو هعاتم نب ورق ةئيدم عدوأو « اهنم جوزييل ةيلوغم ةاتف هبهوو « هيلع

 عالق لإن اخوك الوه لسر عم ؛هتصاخ نم ةثالثوأ نيلجر هاشروخ لسرأ 9

 تايارلا مهيلإ لصت امدنع ميلستلا ىلإ كانه سانلا ةوعدل ؛ ماشلاب ةدحاللل

 : . ةينوهامحلا

 هذهج فكس نأ ناخروك الوهأي مل« فافزلا تالفغح تبا نأ دعبو

 ( خيراوتلا ماج ) ١



 ب ؟هراادسل

 .تلازامهن أف رعيهنالو«هتايحللعهنمأ دقناك هنأل كلذ؛هيلعىضقي نأو«هاشرولخ مو

 كك ؟ ماشلا رايد ىفورايدلا هذه ىف ةدوجوم ؛ةدحالللا 0 :ريثك عالق كانه

 .تاونس ىضقي نأ هياع نإف الإو « هذوقنو هاشروخ هيجوتب اهصالختسا

 ةدم همركيو هاشروخ زعي وك الوه راص اذه ىلعو . اهحتف رسيتي ىتح ةديدع

 درت هثوم ةثداحيقلعتي اهفو . « نآ اقوكنم » طالب ىلإ هلسرأ مث « نمزلا نم
 .«ناخلا ىلإ همودق ربخ لصو اهيح هنأ اهقثوأو اهحجرأ :ةضراعتم ةفلتخم تاياور

 ,لسرأ مث « ! اهبكربىتلا ةبادلا ىلع اثبع كلذب نوقشتو هنورضحت اذامل » : لاق

 دارفأو هب راقأ اولتق « هنم اوصلخت املو . هاشروخ ةايح ىلع ىضق هلبق نم الوسر

 «نيوزقو رهبأ نيب اهف « دهملا ىف نيذلا لافطألا ىتح لاجرلاو ءاسنلا نم هترسأ

 .. ةنس ةئامو نيعبسو ًاعبس ةيايعامسإلا كْلُم رمتسا دقو . رثأ مهنم قبي مف

 هنع ىنكي ىذلا ددعلا وهو « ةئاعب رأو نيعبسو عبس ةنس مهكح ءلب ناكو

 ناكو .ةئاتسو نيسخو عب رأ ةنس ةدعقلا ىذ ةرغف هؤاهتناو «4 توملأ » ظفلب

 : ىتألا بيترتلاب للاوتلا ىلع كلا اولوت ©1”ةينامت مهكوام ددع

 ١- ىريجلا حلبصلا دمح نب ىلع نب نسح .

 نيعاد نسحو وه ناكو «ديمأ ككرزب ايكر؟ .

 )١( هني « وحنلا اذه ىلع باتكلا مهاصحأ دقو  ةعبس مثددع نأ ىلصألا نالا ىف ءاج

 نارهط ء 8؟ ص « خيراوتلا مان : ىواضيبلا رظنا ) ةيئامت ممأ حيحصلا *١81 .ه

 سقانلا مسالا ىلإ هبنت نحنو . خسانلا هيف مقو دق أطخلا اذه نأ دبالو . ( ش

 ٠ هعضوم ق



 بسب 5ق8

 هركذ ىلع » بقلب رهتشا ىذلاو ء ديمأ كرزب نب دمحنم_م
 . ©« مالسلا

 . ليمأ ككرزب دم نب نسح

 . نسح نب دمح ه

 . ؟96ناءاسمون » 7[ نسح نب دمح نب نيدلا لالج ]5

 . *”نسح نب دمت نب نيدلا لالج نب دمت نيدلا ءالع 7 4
 ةلود هب تمتخ ىذلا « نيدلا ءالع ليىرب داشروخ نيدلا نكره

 . ةيليعامسإلا

 )١( ص « ريمرتاك رظنا ) نسح هنباب صاخ ةقيقحلا ىف بقللا اذه 5١8 ( .
 خسانلا هطقسأ ىنلا مسالا وه اذه (؟) .

 )*( .نيدلا لالج هنباب صاخ هنأ حيحصلا اهب ؛ دمع هببأل ىلصألا نتلا ىف بقالا اذه ىطعأ
 ) ص ءريمرتاك رظنا  . ) 9١8لالج نأل كلذو « ديدجلا ملا « ناماسمول 2 ىنعمو

 .ةيمالسإلا ةعيرمشلا ىدابع كسمو ءهدجو هيبأ كولس نم ايتو ء داحلإلا ةقيرط كرت نبدا
 ) س « خيراوتلا مالظن : ىواضيبلا رظنا 84 ( ٠

 ص« ردصملا سق رلقا (؟) ؟8١( ٠



 دس مل

 عالق متف دمب "نادم ىلإ ناخوكالوه هجون ةصق

 « مورلا دالب نم نايون وحاب لوصوو « ةدحالملا

 قيقحتلا ىف ناوك الوه عورشو

 ىلإ ىرخأ ةرم هدافيإ مث « هعم
 اهحتف مامتإل دالبلا هذه

 رهش ىف هجوت « مهعالقو ةدحالملا دالب حتف نم ناخوك الوه غرف امنيح

 . نادم ىلإ نيوزق ىحاوض نم ةئامتسو نيسخو سه ةنسم لوألا عيبر

 فناكو ٠ ناجيب رذأ دودح نم « نايون وجياب » لصو تقولا كلذ ىفو

 تقولا سفن ىف تبهذ دقل » : الئاق هب حاصف « هنم ًاقياضتم ناخوكالوه '

 5و ٠ ٠ . ناريإ ىف هلحم تالح ام دنع تلمف اذاف . نوغامرج هيف بهذ ىذلا

 ًائيش لعفت مل كنإ . . . . هتعضخأ ىذلا ددملا امو . . . ! تربق شيج نم

 ةوق نم ةفيلخلا هيلع ايف ةغلابلاب «ةيلوغلا تاوقلا فوخم تحبر كنأ ىوس بع

 امنإو « رصقأ ل ىتإ » : باجأف هيتبكر ىلع نايونوجياب امل . « ةمظعو

 قح ىرلا باب نيبام ةدتمملا يلاقألا تعضخأ دقلف . ىرودقم ام لكت لذب

 « اهشويج ةرفوو اهناكس ةرثك ببسب اهنإف  دادغب ادعام ماشلاو مورلا دودح

 ىلصألان تلا فةدوجوملا ناتسهق ةملك نم الدب ثداوملا قايس اهيضتقي ةملكلا هذه )١(
 .( 510١ ص « ريمرتاكر ظنا )



 _امعؤ

 ةقيضلا قرطلا ببسب و ؛ ةيهألا دي نمو ةحلسألا نم اهيفام ةرثك ببسبو

 راص لماوعلا هذه لك ببسب . اهملإ لوصولا لبق اهكو لس بحي ىتلا « ةبعصلا
 . ًارذعتم ًارمأ موجملا تايلمعب اهمايقو « ىحاونلا كلت ىلإ شويجلا ماقت

 عيطم دبع هب رمأيام لكي انأف ؟ لداعلا كاملا كل هكرتأ كلذ دعب قبي امو

 : هل لاقو «ناخوك الوهبضغ ةرئاث ةرابعلا كلت تنكسف . « هرماوأل ذفنمو

 ءانبأ دي نم رحبلا ”ىطاش ىتح؛ةيالولا كلت ىلع ىلوتسن ىكل دوعت نأ بجي»
 ةيالو ىلإ شيجلا داقو « روفلا ىلع وجياب عجرف . « ( "'”رافكلا نمو مترقلا)

 ؟تقولا كلذيف مورلا ناطلس؛نيدلا ءالع نب ورسختيك نيدلا ثايغ ناكو . مورا

 «(غاد هسوك» ىمسي عضوم ىف اهاحر تراد ةكرعم ىف نايون وحاب عم محتلاف

 لتقلا اهيف لمعأ نأ دعب « مورلا دالب مسيمج ىلع وجاب ىلوتساو « مزه هنكلو

 هفلي و يلق ءالبنلا ةبحصب «ناخوك الوه لزن اضيأ تقولا كلذ ىفو . ةراغلاو

  اكليإ اكوكو قاجنوس رتقو نوس دقو روميتاقوب ماظعلا ءارمألاو «راموتو

 « ناتسدرك نم ىعرع نع ةرابع ىه ىتلا «« دانآ هناش» نم برقلاي نادمه ىف

 . هزييجلو شيجلا بتراب لغتشب راصو

 هنولازبال اوناك ةرتفلا هذه ىف نييبيلصلا نأ فرعن ه : ( 5+ ص ) ريمرئاك لوقي )١(

 ؟ ةرفكلا ةلك نعامأ . ضيبألا رحبلا ءىطاوش ىلع صاخ هجويو « ايروس ىلع نورطيسي
 ,نك امأ نولتحي اوناك نيذلا « قيرغإلاو نمرألا ىلع اهب لدي نأ دارأ فاؤلا . نأ دقتعأت

 . ىرغصلا ايسآ نم ةديدع



 ص

 ضرس

 ا

 رادتاودلا نيب فالحللا عوقوو ةنتفلا روهظ

 ةفيلطعا ةبكن ءادتباو ريزولاو ٠

 ةنيدم قرغأ مظع ليس ثدح« ةلاتسو نيس عبرأ ةنس فيص رخآ ىف.

 . امامم تفتخاو ءاملا ىف تقرغ كانه لزانملا نم ايلعلا ةقبطلا نأ ةجردا ؛ دادنب

 . ناصقنلا ىف أدب مث « اموب نيسمخ رايدلا كلت ىف ليسلا رامهنأ رمتسا دقو

 لازب الو . ابابي ابارش قارعلا ىضارأ فصن تيقب نأ « كلذ ةجيتن نم ناك

 . ىصعتسلا قرغلا نورك ذي ؛ مويلا ىتح دادغب ىلاهأ

 عاعرلاو نيبغاشملاو ةرطانزلا نم ةعامج ىديأ تدتنا «ةعقاولا كلت لالخو

 صاخشألا ضعب نوبصتغي موب لك ىف اوناكو « بلسلاو ءادتعالاب ةلفسلاو+

 « ةلفسلاو عاعرلا ءالؤه هسفنب نضتحي رادتاودلا نيدلا دهاجم ناكو . ءايربألا

 ىأرو « ةوقلا هسفن ىف ملالو. سأي و ةكوش بحاص ةزيجو ةدم ىف راصف.

 نم ةفئاط عم قفتا ؛اجذاسو ريبدت الو هل ىأر ال اجاعاصخسش مصعتسلا ةفيلخلا

 دي م لع امدنعو . هناك ىف نييسابعلا نم رخئآ ةفيلخ ةيلوتو هعلخ ىلع نايعألا.

 كرادت بحي »:الئاق دارقنا ىلع ةفيلخلا ربخأ «ةرماؤلا كلت أبن ىمقلعلا نبانيدلا»

 ريزولا هلاقام ىلع هعلطأو « روفلا لع رادتاودلا ةفيلخلا ىعدتساف . مرعأت



 ها للا

 مالكىلإ غصأ م ىإفعكب قثأو كياع دمتحأ تنك امل» : هل لاق مث« هنأش ىف

 ديحن الو , لاح ةيأب عدخم نأ زوجي ال هنأب كنابأل إو . كزمغي وهو ريزولا

 :باجأع فطعلاوةقنثلا ةفيلخلا نم رادتاودلا ٌرمحأ انلف . « ةعاطلا ةداج نع

 بعذي نيأف اذه عمو . فيسلاوه اذهو ىمأر اذبف مرج ع تبث اذإ »

 هلم> دقف « عداخلا روزملا ريزولا اذه امأ . . . هنارفغو هحفصو ةفيلخلا وفع

 ءالولا ةركف ملظملا هنهذ ىف ترمتخاو ؛ مقتسلل قيرطلا نع اديعب ناطيشلا

 عفد لجأ نمل« وح ىف هتياعس نإو . لوغملا شيجو ناس وك الوه ىلإ ليملاو

 ناخوك الوه عم لدابتي وبف « ةفيلخلا ودع هنإو :هسفن نع ةمهتلا هله

 نك ةظحللا هذه ذنم » : هللاقو ةفيللعا هلاتساف . « سيساوجلا

 ٠ ©« القاعو اشي

 ةرباكملا ليبس ىلعو . ةفيلخلا ةرضح نم نيدلا دهاجم جرخ كلذ دعب

 اوناكو ءاهشاب وأو دادغب دونر هلوح عمل ؛ هتمجاهم ىلع رضأ « ةالابملا مدهو

 . رطحلا اذه عفدل ًاشيج عمجو « لاحلا ةبغم ةفيلملا ىشش ؟ راب ليل هنومزالب

 «نييسابعلا اولم دق كانه ىلاهألا ناكو . دادغب ىف بارطضالاو ةنتفلا تداز 9

 ءاوهألا تربظ « بيغلاب تنذ" دق مهتلود نأ اوفرع املو . مهكح اوهركو

 بحاص اغمادلا رخل ىلإ دهعو ءرمألا ةبغم ةفيللا فاخل « مهنيب ةفلتخلا ٠

 يح ىف ليقام نإ » : هداؤم هطخم اباتك بتكو « ةنتفلا كلت داححإب ناوبدلا



 ا

 وهو «'ايلك ادامعا هيلع دمتعن :نحنو . ناتهب و ءارتفا ضحم وه امنإ « رادتاودلا

 «رادتاودلا ىلإ شونرد نبا دي ىلع ةلاسرلا كلت تلسرأ ام دنعو . « اننامأف

 ىف ىدون مث . امركم اززعم داعو ءاذه هلاهساف « ةفيلخلا مامأ لثمو رضح

 رك ذي رادتاودلا مسا راصو» بذك وه امثإ رادتاودلا قح ىف ليقام نأب ةنيدملا

 . رسي ىف ةنتفلا تدمخ اذهبو . ةفيلخعا مسا دعب ةبطخلا ىف



 ١ ٌتااَثلا مسفل

 نم

 خيرات وك الو ه ناخ





 ب

 هنبي لسرلا ددرتو «دادغب ىلإ ناخوكالوه هجوت
 لاخلا كالت ةبقاعو « ةفيلخلا نيبو

 نيسف-و سمخ ةنس رخآلا عيبر نم مساتلا ىف رونيدلا ناخوك الوه غلب

 رهش نم رشعلاثلا ىف نادمه ىلإ ىضمو امجار لفق مث دادغب ادصاق ةئامسو.

 هددهتي الوسر ةفيلخلاىلإ لسرأ ناضمر نم رشاعلا ىفو . ةنسلا كلت نم بجر.

 انبلطو « ةدحاللا عالق حتف تقو انلسر كيلإ انلسرأ دقل » : الئاق هدعوتي و.

 ةلآ تناكو . دنجلا ثعبت لو ةعاطلا تربظأ كنكلو « دنجلا نم اددم

 «دنملا انيلإ لسرت ملف ؟ ةاغطلا ىلإ انريسم دنع شيجلاباندمت نأ ءداحتألاو ةعاطلا

 . . . ديلت دج اذ كتي و « ةقيرع كترسأ نكت امهمو . رذعلا تسقلاو

 1 :رعش
 ( ةحرد غلبي دق رمقلا ناعمل نإف

 . ةعطاسلا سمشلا رون ابعم خي

 نيملاعلاو ملاعلاب لحام ؛ ماعلاو صاخلا ناسل ىلع كممس غلب دق هنأ دبالو ْ

 قاح ىذلا لذلاو « مويلا ىلإ نازيكنج دبع ذنم ؛ ىلوغلا شملا دي ىلع

 ىوذ اوناك نم< مهريغو ةكباتألاو ةلليدلا كولمو ةيقواجسلاو ةيمزراولعا رسأي

 هجور اقلغم دادغب باب نكي ملو « مأدلا ميدقلا هللا لوحم كلذو« ةكوشو ةمظع

 ىف قلغي فيكف . مهل كلم ةدعاق اهنم اوذختاوم فئاوطلا كلت نم ةفئاط ةيأ



 ل ميلا

 كل لوقت نآلاو . لبق نم كانحصن دقلو ؟ناطاسو ةردق نم انلأم مضر انهجو

 ,سمشلا خطلتالو ء كدي ةضبقب فصخلا برضتالو « ماصخلاو دقحلا رذحا

 . بعتتف لحولاب

 مدريو « نوصحلا مدهيلف ةفيلخلا عاطأ اذإف ؛ ىضم ام ىضم دقق اذه عمو

 .لسريلف « روضحلا دري مل اذإ و « انتلباتملا رضحبو « هنبال دالبلا مسو «قدانحلا

 هذإف. صققوأ ةدايز نود انتلاسر هوغلبيل ؛رادتاودلاو هاشن املسو ريزولا نم الك

 ىلع هل قبنسو « دقحلا هل نكن نأ انبجاو نم نوكي نلف انرمأل باجتسا

 .« لادجلاو فالملا رثثآو « حصنلا ىلإ غصي مل اذإ امأ . هتيعرو هشيجو هتلود

 ,ىلع هل نوفقاوو « هتبراحل نوبهأتم اننإف ؛ لاتقلا ةحاس نيعيلو « دنجلا ”ىبعيلف
 .تنكوأ كنإف « بضغلا ةروسب اعفدنم «دادغب ىلإ شدجلا دوقأ اهيحو .دادعتسا

 .. ضرألا ىفوأ ءامسلا ىف ايفتخم

 : رعش

 « راودلا كافلا ىرم كلزنأ فوسف -

 . دسألاك لفسأ ىلإ كئايلع ..رم كيقلأسو

 155 . كتكلمم ىف ايح َّمدأ كولو -

 .رانلل ةمعطكيضارأو كميلقإ و كتنيدملعجأسو

 لقعلا عمسم ىجصنل عمتساف ؟ كترسأو كسأر ظفحم نأ تدرأ اذإف

 1 . « هللا ةدارإ نوكت فيك ىرأسف الإو « ءاكذلاو



 ب موا

 نيدلا فرش ةفيلخلا دفوأ « ةلاسرلا اوغلبو دادغب لسرلا غلب امدعبو

 ©” ىناوجختلا كنزو دوم نيدلا ردب هعمو احيصف الجر ناكو «ىزوجلا نم
 «رمعلارصق ىنمتملا ... ! ثدحلا باغلا اهمأ » : الئاق باجأو « لسرلا ةبحصي

 اهوتم « لابقإل نم نيمويب ارتغم ماعلا عيمج ىلع ابلغتمو اطيحم هسفن نظ نمو

 . ىدنع هدجن نمل ائيش ىنم بلطت اذامل . كح رمأو مربم ءاضق هرمأ نأ

 : رعش

 « هديقتو مجنلا ىف مكحتت نأ نكمي فيك

 .حالسسلاو شيملاو ىأراب

 « نيذاحشلا ىلإ كوالا نمو « برغلا ىلإ قرشلا نم هنأ ريمألا ملسيا الأ

 اذه ديبع مهلك نيدلاب نولمعيو هّللب نونمؤي نمم بابشلا ىلإ خويشلا نمو

 «ناريإ ىرومألا مسحب أدب أسم تاتثلا عمجي ريشأ امي نإ .ىل دونجو طالبلا

 ريصيس ْذُئدنعو .هعضوم قف صخش لك عضأو « ناروت دالب ىلإ اهنم هجوتأ مث

 « ماصخلاو دقحلا ديرأال ىنأ ريغ. بارطضالاو قلقلاب اءواممهعيج ضرألا هحو

 «شويجلا ددرت ءارو نم ىنبأال ىننأ اك« ماذيإو سانلا ررض ىرتشأ نأالو

 «ناخوك الوهو ناقاشلا عم ىننأو اصوصخ ؛مدقلاوأ حدملاب ةيعرلا ةنسلأجبلت نأ

 قدانخمكلن أشاف ةبحلا روذب عرزت ىلثم تنك اذإ و. دحاو ناسلو دحاو بلق

 )١( ص 15819 وكاب ةعبط نع حيحصتلاو : ىناومم ريمرتاكف 9+ ٠



 دس ويل

 ديرت تنك نإو . ناسارخ ىلإ دعو«دولا قيرط كالساف . مهنوصحو قيعر

 . . . لاتقلاو برحلا

0 

 : ريس

 « رذتستالو ةتلحلا فتراوتتالف -

 .برحلا ىلع كيأر رقتسا اذإ

 « ةلاجرلاو ناسرفلا نم ةفلؤ. اولأ ىل نإ -

 . ناعطلاو برخلا تقو رحبلا ءام نم رابغلا نوريثيل مهنإو

 - ايادملاو فحتلا ضعب عم لسرلا فرصو « ةلاسرلا غاب وحنلا اذه ىلعو

 . اوقلطأف 6 عاعرلاب ةئاتمم اهلك ءارحصلا اودحو « ةنيدملا نم لسرلا جرخ اميحو

 « مهبايث نوقزمي اوذخأو « ةهاقسلاب مهوردابو « لسرلا ءالؤه بسب مهتنسلأ

 ءادتعالاو مهئاذيإل ةعبرذ هنوذختي ائيش نولوقي مهلعل؟مبهوجو ىف نوقصبي و

 « هودهاشام لك هيلع اوضرعو« ناخوك الوه ةرضح ىلإ لسرلا لص ام دنعو
 .سوقلاك انعم هنأ ذإ ؛ طق ةءافك هيدل تسل ةفيلخلا نإ » : لاقو كللا بضغ

 مث . © مهسلاك ايقتسم هلعجأ فوسف « هنوعب ىلزألا هللا ىندمأواف . جوعألا

 ؟ ةلاسرلا اوغلبو ء ىكنزو نيدلا ردب و ىزوجلا نبا مو « ةفياخلا لسر لخد



 د لإ

 م هلل ةدارإ نإ » : لاقو ةقثاللا ريغ ةفيلخلا ةرابع نم ناخوك الوه بضنف
 . « ماهوألا هذه لثم مهعور ىف ىتلأ ذإ ؛ رخخآ رمأ موقلا ءالؤه

 هام ةنسل ةتفاولا « ليبوأ » نينتلا ةنسس نم"

 ىلع « تشكنا جنب » عضوم نم فارصنالاب ةفيلخلا لسرا وك الوه نأ
 عفر للزألا هللا نإ : لوقي لسرأو « هلاركسعم تناك ىتلا نادمه دودح

 .نم لكف ؟ برغلا ىلإ قرشلا نم هلكض رألا هج انحنمو « ناخ زيكنج
 : هؤانبأو هواسنو هلاومأ هل قبت « هناسلو هبلق ماقتساو ؛ انعاطأو « انعم راس

 ةفيلطلا بتاع مث . كلذ نم ءىثب متمتسيال قاقشلاو فالخلا ىف ركفي نمو

 « ةينافلا ةلودلاب رورثلاو بجعلاو لالاو هاجلا بح كنتف دقل : الئاق ةدشب

 ةرقو كينذأ ىف نإو « ريملاب نيحصانلا حصن كيف رثؤي دعب مل هنإ ثيحب
 نذإو « كدادجأو كابا قيرط نع تفرحتا دقلو « نيقفشملا خصن عمست الف

 .شيي دادغب ىلإ هجوتم ىنإف « لاتقلاو برحلل ادعتسم نوكت نأ كيلعف
 ةئشم ىه كلتف « ىرخأ ةلك اش ىلع كلذاا ريس ىرج ولو . دارجلاو لملاك

 . معلا هللا

 .«ريزولا ىلإ حتافلا كالا كلذ ةلاسر اوغلب « دادغب لسر لصو نأ دعب و
 رداقلا رهاقلا مصخلا اذه عفدل ىرث اذام : لاقق « ةقيلخلا ىلع اهتمرب اهضرعف

 :رب رولا باجأف

 هوو رهش فو

 )١( لصألا ةخسن نم ةفوذحم ةلكانه .



 استح ؟3/7 سب

 ضرعلا ةزع ةباقول عمجت نئاقدلاو نئازلنا نأل ؟لاما لذيب هعفدن نأ ىغبني

 نم افلأو « لاومألا سئافت نم لمح فلأ دادعإ بجيف « سفنلا ةمالسو

 ىنبنيو « تادعللو تالآلاب ةزهجلا ةيبرعلا دايما نم افلأو « لبإلا بئاجت

 ىلإ راذتعالا ميدقت عم « ةاهدلا ةاقكلا لسرلا ةبحح ىف ايادملاو فحتلا لاسرإ

 . همساب ةكسلاو ةبطخلا لعجو ؛ وك الوه

 نبدلا دهاجم نكلو . كلذزاجيإب راشأو ء ريزولا ىأرب ةفيلطلا بجيأف

 فتيبو هني تناك ىتلا ةشحولا ببسي ريغصلا رادتاودلاب فورعلل كييأ
 دادغب دونرو ء نيرخألا ءارسألا عم قافتالاب ةلاسر ةفيللعا ىلإ لسرأ -ريزولا

 ىلإ ىنلز برقتي ىكل « ةصاللا هتحلصمل ةليملا هذه ربد ريزولا نإ » : نولوقي

 بقرت فوس اننكلو . ةنحلاو ءالبلا ىف دونجلا نحب انب قليو « وكالوه
 مهعدنو ؛ لاومأ نم مهعمام ْدْحَأَتَو ءلسرلا ىلع ضبقلا قلنو « قرطلا قرافم

 . ءانعلاو باذعلا ىف

 مفادب و ؛ لامحألا لاسرإ نع مالكلا اذه ببسب  ةفيلخلا لدمصف

 : لوقي نم ري زولا ىلإ لسرأ رورغلاو روبتلا نم

 «ناخوك الوه نيب و ىندي نإف ؛ ةفارخ لقت الو « لبقللا ءاضقلا شختال د

 ؛امل قيدص ىتنإ ثيحو . ةعيطقو ةوادعال « ةفلأو ةقادص نآ اقوكنم هيخأو

 .ةحيم ريغ لسرلا ةلاسر نإ و «ىل نييلاومو نيقيدص نانوكي اضيأ امهنأ دبالف
 نأذإ ؛ ةيسابعلا ةرسألا ىلع ريض الف « ًاردغو افالخ ىلناوخألا رعضأ اذإ امأ



 دس ا

 « يبو ىرمأل نوعيطمو نوداقنم مهو ؛ ىل دونجلا ةباشم مه ضرألا كوام

 . امهيلع نراوتو ناريإ ريثأو « امهعفدل ريسأو © رطق لك نم مموعدأف

 ةلود بابرأ مهنوك مر مهنإف ؛ مديعوو لوغلا ديدهت نفاخم الو كبلق وقف

 جيررلاو ؛ مهسوؤر ىف سوملا ىوس نوكلعال مهنأ الإ « ةكوش باحصأو

 .( مهنك أىف

  لوزت فوس نيبسابعلا ةلود نأ نقيأو « مالكلا اذهل ري زولا برطضاف

 « نايعتلاكىوأتي قفط هنإف « هدبع ىف نوكيس ةلودلا هذه رابدإ ناك ذإو
 لثم ؛ اهؤاظعو دادغب ءارمأ ريزولا دنع عمتجا دقو . رييدت لك ىف ركفيو

 «ريغصلا رادتاودلا نيدلا دهاجمو ءهرك نب نيدلا حتفو « مجرب نب هاش ناولس

 « ةرخاسلاو نيب رطلا قيدص هنإ نيلئاق هنعطو ةفيلخلا حدقي مهتسلأ اوقلطأو

 ىق هاترخدا ام لك انعب « شيلا ءامأانتإو . دونجلاو شويجلا ودعو

 . هدلاو دبع

 « ىوقلا مصخلا اذه عفد ىلع ةفيلملا مدقي ملاذإ »": هاش ناملس لاقو

 - بي رق نع  لوغلا شج باغتيسف ؛ ةدعاسلاو نوعلا بلط ىلإ ردابي مو

 داليلا رئاسي كلذ اولعف اك قواخم ىأ نومحري ال ذتيحو « دادغب ىلع

 ايوق « ودبلا نم وأ ناكرضحلا نم « صخش ىأ ىلع نوقبيالف « دابعلاو
 ا لوغلل نأ ولو . ةمصعلا رتس رم دودخلا تابر نوجرخيسو « افيعض مأ

 ,( عراوتلا ماج_8١)



 مس اي خه

 < فارطألا نم دونجلا دشح لهسلا نم ناكل تالا اوقدحم ل

 ىلع رومألا ترج ولو . مهلمش تتتشو « ةيليل ةراغ ىف شيحي ةينلع تلجلتو

 ام دنعو . «فرشو ةزع ىفىغولا ةموح ىف لتقي نأ ىتفلاب ىلوأف « كلذ فالخ

 هل هاش ناولس مالك نإ :  ريزولل لاقو هب بجتأ , مالكلا اذه ةفيلخعا غلب.

 ,مردلاب مهينغأل « هري رقت بسح دنجلا ضرعتساف « ةكسهنملا سفنلا ىفرثألا
 . « هتطخ ققحيل هاش ناولس ىلإ مرمأ لسو «رانيدلاو

 .ىلع دبي مل هنكل « الام حني نل ةفيلخلا نأ فرع ريزولا نأ لع

 'ًاوف جيرردتلاب دونجلا ضرعي نأب ضراعلا رمأو « هئادعأل لامع ايأر  روفلا

 كرقلاو « بيرقلاو ديعبلا ىلإ ةفياللا ةرضح ىف دونجلا ةئبعت أبن لصيل ؛ جوف

 دنجلا نأ ءريزولا ضراعلا خابر هشأ ةسف:دعب و . ودعلا ةمي زعنرتفتف ؛ برعلاو
 .ضرعف . لاما حنمي نأ ةفيللع! ىلع نأو « ًارارج اشيجو ًاريفو ًاددع اوراص دقت

 .؛ ةيلك هديعاوم نم رب زولا سيف « رذتعا هنكلو « مصعتسلا ىلع ىمألاريزولا

 .رابطصالا ةذفان ىلع راظتنالا نيع عضوو « ءاضقلاب ىضرو
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 . راتسلا ءارو امع هسفن كلفلا فشكي ىتح

 ةلفس نم هعابتأ ناف « ريزوال امصخ  ةرثالا كالت ىف  رادتاودلا ناكالو

 < ناخوك الوه عم قفتم ريزولا نأ «سانلا نيبنوعيذي اوناك« اهشاب وأو ةنيدلل '
 و 2 هد ورصل كب رب . نظلا اذه ىوتق « ةفيالطلا نالذخو هترصن دي ري هنأو



 اك 1-1

 ,ىكيردنيدلا ردب دب ىلع وك الوه ىلإ ةريغص ةيدهتيناث ةفياخلا ل سرأ مث

 : لوقي ثعب و « ناجنيدنب ىماق

 .لك نأ ذإ ؛لاوحألا ىلع نيماطلا لأسي نأ هلف « كلما نع باغوا »

 هتيقاعتناك مدادنب مالسلا رادوسابملا نب ةرسأ دصق دهعلا اذه ىتح كلم
 « نيطالسلا نم ةكوشلا باحصأو «كولما نم ةوطسلا ووذ ممدصق امهمو . ةعيخو

 « ةفلاسلا مايألا ىفو . ةمايقلا موي ىلإ قبيسو « ةياغلل كح تيبلا اذه ءانب نإف

 , ,خأبي لف «دادغب ىلإ بحل شيمي هجوتو « ةفياخلا رافصلا ثيللا نب بوقعي دصق

 هيلع ضبق ذإ ؟ ورم هيخأ مم كلذك ىمألاو ؛ راحزلا ةلعب تام ذإ هب رأم

 ةفيلخلا هيلع ىرحي ىكل ؛ دادغب ىلإ هلسرأو هليكو « ىناماسلا دمحأ نب ليعامسإ

 « دادغب ىلإ رصم نم مظع شيمي ىريساسبلا ءاج كلذكو . ءاضقلا هب محام

 ةدم ةكسلاو ةبطخلا لعج دادغب ىفو . ةقيدحلا ىف هنجسو « ةفيلخلا ىلع ضبقو

 لع ةيلهنلا فو ٠ رصم ىف ةيليعا_محالا ةفيلخ ناككىنألا رصنتسلل مسلب « نيب
 < رارج شيج ىف ىريساسبلا دصقو « ناسارخس نم عرسأف « كلذب كبل رثط

 هسلجأو « دادغب ىلإ هداعأو « نجسلا نم ةفيلخلا جرخأو « هلتقو هيلع ضبقو

 امزهنم داعف «دادغب قوجلسلا دمت ناطلسلا دصق كلذكو . ةفالخلا شرع ىلع

 هذه لاصئتسا ًادصاق مظغ شيمي هاشم زراوخ دمت ءاجو . قي رطلا ىف كلهو

 هللا بضغ ببسي فصاوعلاو جاشلاب « دابآ دسأ » ىباور ىف ىلتباق « ةرسألا

 كلدج نم قالام قال مث . ًارساخ اة حا | لير مل



 ن1

 دصق ىف كلما ركفي نأ ةحلصملا نم سيلف . نوسكي ١ ةريزج ىف ناخزيكنج ٠

 . «رداغلا نامزلا نم ءوسلا نيع رذحاف . نييسابعلا ةرسأ .

 : الئاق لسرلا داعأو « مالكلا اذه ببسب وك الوه بضغ دتشاف
 ش 00

 « راوسألاو ندملا ديدحلا نم عنصأو بهذا

 « لكايمغاو جاربألا ذالوفلا نم مفراو

 « فكيطايشلاو ةدرلا نم ًاشيج عسهججاو -

 . لازنلاو ماصخلل ىو#حم مدقت مث

 «مامسلا ىف ثنك ولو كلرلا مف

 . عابسلا هاوفأ ىلإ اب صغ كب مفدأسو



 هزيبجنو شيملا سيترتب ناخ وك الو ه لاغتشا ةصق

 اهلوح امو دادغب حتفل

 « دادغب دنج ةرثك ىف ركفي ناك «لسرلا ناخ وك الوه داعأ ام دنع

 ىحاوت ىلإ دنجلا بلغأ لسري نأ دارأو « هزيهجتو شيملا دادعإب لغتشاف
 ءاعدتسال الوسر لسرأ مث . اهيلع ىلوتسيف ةعينملا ةقهاشلا لابجلا ثيح « دادغب
 نم اللوح امو « كتترد » ىلع اك اح ناك ىذلا « « هكع نيدللا ماسح »

 « ككمترد» نيدلا ماسح لف « هيلع اقتاح نراكو « ةفيللطلا لبق

 «وك الوحل ةعاطلا ميدسقتل هسفنب رضحو « دعس ريمألا هنبا ىلإ - ددرت نود -

 « هدورو » ىنصح هحنمو ؛ ةدوعلاب هل نْذأو « ةياعراو فاعلا نم ريثكب هلمشف

 اشيج ةعلق لك ىلإ لسرأف « امجار لفق مث ءىرخأ عالق ةدعو « جرم »و

 ش . عالقلا هل اوماسو « اعيمج اهلهأ هل ضخ

 دونج هدنع تعمجتو « اهانمت اناط ىلا نيدلا ماسح ةيئمأ تققحت الو

 هخلصيل ؛لب رإ 3 ىلإ ىولعلا ةبالص نبا لسرأو «ريكستو مئاعت هاش نايلس

 : لاقو ةفيلخعا ناويد عم

 .نكي امهمو « ةسايكو ةءافك نم هياع وهامو ناخ وك الوه تْرَدَق دقل »

 ةفيلختا .بيط واف . كزو الو ردق ىدنع هل سياف « ديدهنلاو فنعلا نم هل

 اةضيأ انأ تعجل ؛ ناسرفلا نم شيمي "ىلإ ثعبو « ىباق نأمطو ء ىرطاخ



 بل ابي

 هف قرطلا تددسلو « ناكرتو درك نم ةاشلا قرف نم فلأ ةئام نم برقيام

 . « دادتب لخدي هدنض نم قولت ىأ ”عدأ الو « ناخ وك الوه هجو

 دبي ملق « ةقيلخلا ىلع هرودب اذه هضرعف « كلذب ربزولا ايالص نبا فرعف

 دفوأو « هبضغ ةروستراث «مالكلا اذه ناخ وك الوه غلب امو . اريثك اماهتهأ

 ىعدتسا مهنم برتقا ام دنعو . مهمفدل ناسرفلا نم افلأ نيثالث عم اقوب وتيك

 ىلإ ةجاح ىف ىرحتو « دادغب دصق ىلعانممس دقل» : الئاق نيدلا ماسح

 اقوب وتيك هب لكوأو « ريبدت وأ ركفت نود نيدلا ماسح رض « كترواشم

 كءاسن لزنأق « عالقلا هذه ىلع اكءاح ءاقبلاو ةاجنلا تدرأ اذإ » : لاقو

 مل رقأو « مهيصحأ ىكل عالقلا هذه نم اعيمج كدونجو كعايئأو كءانبأو

 لاقف . اعيمج مجرضحأو ؛ ةعاطلا نم ادب نيدلا ماسح دحي لف . «نؤلاو لاومألا

 ققحتيل عالقلا عيمج بيرختي رف «كلاذل ةصلخم كلويم تناك اذإ » : اقونوتيك

 «ةيلاغلا هتايح نم سئيف « مهعماسم تغاب ةبفاتلا هتالك نأ كردأف . «ىنعلا اذه

 ادعام « هعايشأو « هعابتأ ةفاك عم لوغلا هلتق مث . عالقلا لك مده, نم لسرأو

 انيوخمت ميلسنلا هيلإ اوبلط دقف « دعس ريمألا هتبا اهبف ناكىتلا ةعلقلا لهأ

 لظ مث . »هب قثأ الو  حيمس ريغ كدبع نإ » : لاقو مهبجي لف « ااهرإو

 نم ىقلو « دادغب ىلإ راس اريخأو « لابجلا كلت ىف راذعلا عيلخ ةدم لوجتي

 اقوب وتيك داعو . دادغب برح ىف .لتق نأ ىلإ « لابقتسالا نسح ةفيلخلا ناوبد

 نايعأو ةلودلا ناكرأ عم رواشتي ناكلا ناكو « وك الوهةرضحمىلإ ًاروصنما زفلتم



 ل مالو دس

 هيأر ىدبي مهنه لك ناكف « دادغب ىلإ فحزلا ىلع هميمصت ىمأ ىف ةرضحلا
 «نآاقلا ىمأب هل ايحاصمناكىنلا جنم نيدلا ماسح بلط مث . دقتعيام بسح

 نود موجنلا ىف كل ودبيام لك نّيب :  هل لاقو «بوكرلاو لوزنلات قو راتخيل.

 هنإ ةقلطم ةروصب كلملل لاق دقف ؛ هبرقت بيس ةأرج هل تناكألو . « ةنهادم.

 كلم لكن أ ذإ 4 دادغب ىلإ شيجلاب فحإلاو « ةفالطا ةرسأ دصق انوميم سيل
 اذإ و . رمعلاو كلملاب عتمتسي.مل « نييسابعلاو دادغب دصق اذه اننامز ىتح

 : داسفلا نم عاونأ ةتس رهظتسف « كانه ىلإ بهذو « ىمالك ىلإ كاما غصي مل

 . دونجلا ضرعيو « اهلك ل ويلا قفتت نأ : املوأ
 . ملطتال سمشلا نأ : اهمناث

 . لزني ال رطلا نأ : اهلاث

 . لازازلاب ملاعلا راهنيو « رصرص حير ببمت : اهعبار

 . ضرألا ىف تابنلا تبني ال . اهسماخ

 . ةنسلا كلت ىف تومي ملفعألا كاللا نأ : اهسسداس

 . نيكسلا اههتكف « مالكلا اذه ةحصبةداهش ناش وكالوه هنم يلطف

 . ةحلصلا نيع وه دادغب ىلإ باهذلا نإ : ءارمألاو ( نايشخم ) تاماللا لاقوم

 «هراشتساو ىسوطلا نيدلا ريصن هجاوملا ناخ وك الوه ىعدتسا كلذ دعب

 ةعقاوةيأ عقت نل » : لاقف «رابتخالا ليبسىلع رمألا نأ نظو « هجاومفاخخ

 * لاق « . . . . نوكي اذام نذإ :  وكالوه لاقف . « ثادحألا هذه نم
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 ماسح » وك الوه رضحأ مث . « ةفيلللا لحم لحيس ناخ وكالوه نإ

 نم ريثك عمج ديشتسا دقل » : لاق ىذلا هجاولخا 5 ثحايتيل 6 نبدلا

 .ليقولو . طق داسف ثدحم ملو « مالسإلا لعأو روهجلا ءازآ قافتاب ةباحصلا

 « نومألا رمأب ناسارخ نم ءاج ارهاط نإف « مهب ةصاخ ةمركم نييسابعلل نإ
 .لتق كلذك . ءا رمألا عم قافتالاب ةنبا "لكوتما لتقو « نيمألا ادمم هاخأ لتقو

  صاخشأ ةلمج دي ىلع ءافلخلا نم ددع لتقو ءزّتمْلاو رصتتنملا ناماغلاو ءارمألا

 . رومألا لتخم مف

 : رعش
 «ىلاعلا لوق نم كلملا بلق ءاضأف

 . رك |بلا عيب رلا ىف لمللا ةرهز هنأك



 | مؤ

 «دادغب ىلإ كلذ دعب هكرحتو « ناخوك ال وه ميمصن

 مالسلا ةنيدم ىلإ «بوصو ةيحان لك نم شويملا فحزو
 ةيسابعلا ةلودلا ءاهتثاو « اهملع ءاليتسالاو

 كرحتت نأب ىمأف « دادنب حتف ىلع ةينلا ناوكالوه دقع كلذ دعب

 نأو « مورلا دالب ىف امهلقاعم تناكنيذللا نايون وحيابو نوغامرج شويج

 ركسفو « لصولا رسجربعت مث « لبرا قيرط نع لصولا ىلإ ةنميما ىلع ريست

 هتايارلا تمدق اذإ ىتح « نيعم تقو ىف كلذو دادغب نم ىب رثلا بناجلا ىف

 . ةيحانلا كلت نم اهملإ جرخم « قرشملا نم

 هنب روقنكس نب راتوتو » ' ىجوج نب نابيش نب اغاب » ءارمألا ريسيو

 نم« قاجنوسو » 6 روميتاقوبو > © ىجوج نب هدروأ نب ىلوقو » ©« ىجوج

 . ناخوك الوه ةيحان ىلإ نايون ىلتثوس قيضم نم نولخديو « اضيأ ةنميلل
 « ةرسبلا ىلع « اكليا كرئو » 6 نوسدقو » 6« نايوناقوب وتيك » تاوقامأ

 لحاس تح ناتسزوخو تيركستو تايب و ناتسرادودح نم فحزرت تناكف
 نما قر 8 جرم جارقألاو تاركتنلل ناد الرع كرت مث . نامع

 . « نايو قابق » مهملع رمأو « نادمه ىحاوض

 ىذلا بلقلا ىف شويجلاب راس ه2 ١؟//+ه0 ةنس مرحلا لئاوأ ىفو

 رابك هباكر ىف ناكو . ناولحو ناهاشن امرك قيرط نع « لوق » لوغلا هيمسي



 مع حال سس

 - فيسو ىاتارق : باتكلا نمو ءاق7 نوغرأو وتقرأو اكليإ اكوك : ءارمألا

 « ىموطلا نيدلا ريصن هجاولعاو « ةكلملا نؤشل ربدلا ىجكستييلا نيذلا

 كوللاو نيطالسلا ةفاك,عم « ىنيوجلا كلم اطع نيدلا ءالع ديعسلا بحاصلاو

 ْ . ناريإ دالي باتكو.

 « روضحلل ىرخأ ةرم ةفيلخلا وعدل الوسر دفوأ « دابا دسأ غلب ام لنعو

 نم امداق ةيناثلا ةرملل روئيد ىلإ ىزوجلا نبا.لصوو « للعتيو لطاع ناكف

 ف «مجارتيو ناموا الوه دوعينأ استلمو «ديعولاو دعولاب ةلاسر لمح «دادغب

 ةفيلخلا نأ اذه نظف.ناخوكالوه هررقيام لك ةنازخلل ةفيلُخلا مسينألباقم

 : لاقف «لوغلا :ةمواقل مجد هدنج دبي نأ «شويجلا ةدوع ءارو نم دير

 فوس . قيرطلا اذه نم هانمطقام لك دعب « ةفيلخلا ةرايز كرتن فيكو ٠

 50 ..« هعم ثدحتتلاو هئاقلل روضحلا دعب هنذإب دوعن

 هاشنامركب اولزنو « دارك ألا لابج-ىلإ كانه نم لوغملا دونج كرحت دقو..

 الوسر اولسرأو «. بلسلاو لتقلاب اوماقو « رهشلا:نم ني رشعلاو عباسلا ىف

 ءلإ اواصوف « ىاتئوسو .نايونوختابو قاموس ءارمألا :. وقل ىلع رضحبل

 ؛جلق نيدلا فيسو:« ىلهلا كبيا » ىلع اوضبق مث . ىرسك ق اط ىف ةرضحلا

 ىطعأف « ةرضحلا ىلإ اهورضحأو « ةفياخلا شيج مئالط نم اناك نيذللا

 امهلعج مث . قدصلا لوقي نأل بق كلذ ريظن ىفو ؛ كيبأل نامألا ناو الوه

 نيقومرم ءارمألا داعأ كلذ دعب . لوغملا تاوق مئالطل نيدشرم ناخوك الوه



 بع 5م

 اوقرحأو « دادغب برغ ىلإ اوهجوتيو « ةلجد رهن اوربعيل « ةباعرلاو فطعلاب
 برغ نيدصاق ةلجد رهن اوربعو اوداع مث « مهمداع ىلع ايرج مانغألا فاتك أ

 .دادخ

 فورعلا قاجيبق وه ءدادغبب ةفيلشلا دنجل مئالطلا دئاق ناك ةهملا كلت ىفو

 عم ناك دقق « نييمزراوخلا لسن نم ناكىذلا قوج ناطلسامأ . رقنسارقب

 : اهيف لوقي رقنسارق ىلإ ةلاسر اذه بتكف « لوغلا عئالط

 ةمدخم تقحتلا «قيقدتلاو ثحبلا دعب و « دحاو سنج نم تنأو ىتنإ »

 ىنلماعي نآلا وهو . هتعاط ىف تلخدو «رارطضالاو رقفلا بيسب « وك الود

 « كدالوأ ىلع قفشأو « اهم قفرتو كتايح اًضيأ تنأ ذقنأَف . ةبيط“ةلماعم

 ءالؤه نم كحورو كلامو كدالوأو كراد ىلع نمأت ىتح ؛ ةعاطلا مدقو

 .6 مونلا

 : ابيجم رقتسارق بتكف
 تدهاش دقت :. نييسابعلا ةرسأ اودصقي ىتح «لوغلا ءالؤه نوكي نم »

 رثك أل اهساسأ نإو ء ناخزيكسج ةلود لاثمأ نم نيريثكلا « ةرسألا هذه

 .فصاعير لكن م حنرتت ىتلا « ناخزيكسنج ةرسأ ساسأ نم اًسوسرو اماكحإ

 قولخع لكو « ةنس ةئايسج نم رثك أ اماكج اورمتسا دق نييسابعلا نإ مث

 ىوعدتنأ «ةسايكلاولقعلا نم سياف نذِإ و . نامزلا هيلع ىف ءوسب مدصق

 دولاب ىلوألا ناكو « ناخزيكنج ةلودل ضغلا نصغلا بناج ىلإ مضنأل



 دل ؟ميع

 <« ةدحالملا عالق حتف نم هغارف دعب ىرلا ناخوك الوه زواجتي الأ « ةملاسلاو

 .فحز ببس طخاسورثأتم ةفيلخلاب لق نأل ءناتسكر تو ناسا رخىلإ دوعي نأو ش

 .ديعي نأ هياعف « هتلعف ىلع اّمح امدان وك الوه ناك اذإف . هشويجب ركالوه

 «ةفيلخلا ىلإ هرودب عرضتيف ءاعيفش رادتاودلا لعجن ل ؛ نادمم ىلإ شبجلا

 . « لادجلاو لاتقلا باب كلذب قلغيف «حلصلا لبقي و « هلأ لوزب هلع

 .نإ » لاقو كحض «وك الوه ىلع ةلاسرلا كلت قوج ناطلس ضرع اماف
 .«انيعمو ىل ادعاسم ىلزألا هللا ناك اذإف . رانيدلاو مهردلا ىلعال هللا ىلع ىدامتعا

 « . . هشيجو ةفيلخلا نم هاشخأ اذا

 : رعش
 « ليفلاو ةضوعبلاو ةلعلا ىرظن ىف ىواستت -

 . لينلاو رحبلاو ريهنلاو عوبنيلا ىواستي اك

 « كلذ فالخ ىلع هللا رمأ ناكولو -

 .. مالكلا كلذ نوكي فيك هاوس ىردي نف

 : لوقي الوسر ديدج نم لسرأ مث

 رضحيلو « لاتقلل بهأتيلفإلا و « جرخياف عاطأ دق ةفياخلا ناك اذإ »
 . « لوقنام اوعمسيل رادتاودلاو هاش ناملسو رب زولا «ءىش لكل بق انيلإ

 مساتلا ىف «ناولح رهن ءىطاش ىلع ركسعو وك الوه راس ىلاتلا مويلا ىفو

 . لكم نيرشعلاو ىناثلا ىلإ ماقأ ثيح « 1507/08 ةنس ةجحلا ىذ نم



 ناتسرل دالب نم ريثك ىلع اقوب وتيك ىلوتسا مايألا هذه ىفو . ربشلا كلذ

 . اهركو اعوط

 قفاولا« « ليياغوم » اغوم ةنس نم « طاباشتج رهش نم رشع ىداحلا ىفو

 قاجيوسو روميتاقوبو نايونوجياب ربع « 1؟658-"65 ةنس مرجلا نم مساتلا

 رهن ىحاون ىلإ اواصوو ؛ ليجد رهن قيرط نع « ةلجد رهن ررقملا تقولا ىف

 برغ شيم ًادئاق نوكي نأ « وجاب ىلإ نايون قاجنونم سلا دقو . ىسع

 . ةيب رح ىلإ ءاجو ناذئتسالا دعب راس مث دادغب

 شيل ًادئاق ناك ىذلا «رادتاودلا كبيأ .:ريدلا دهاجم ناك كلذ لبقو

 . ىرسجاب و هب وقعب نيب اهركسحم اماقأ دق ؛ « رك نبا » هعمو ةفيلخلا

 ابراحو « ةلجد رهن اربع ةيب رثلا ةفضلا ىلإ لوغملا ءىحمب اعمس اهنيحو

 «ةقرزملا ىلعأ ىف روصنملا رصق باب ىلع «رابنألا دودح ىف روميناقوب و قاحنوس

 نم ةيرشب ىلإ اوءاجو «نانعلالوغما دونج ىولف « دادغب نم خسارف ةعسن ىلع

 «ىجحاونلا الث ىفو . مموداعأ ءالؤه لصوو ؛وجابب اوقْلل املف . ليجد ةيحان

 ءارحصلا لك مايملا ترمغف « هيلع ماقلا دسلالوغلا حتفف «ريبك رهن دجوي ناك

 وجياب مهد «ءاروشاع راهن نم سيخنلا موي رخل ىفو . دادغب شيج فلخ ةحقاولا

 لتقو «دادغب شدج مزبف ؛ امهملع ارصتناو « رك نباو رادتاودلا روميت اقوبو

 فلأ رشع ىنثا عم ءشيملا ىدئاق اناك ناذللا ءرقتسارقو ركنب نبدلا حتف

 . لحولا ىف هبحم ىضق وأ « قرغ نمع الضف لجر



 ب ماكل

 بره اك« دادغب ىلإ داعو « ليئض رفن عم اب راه رف دقق رادتاودلا امأ

 روخيتاقوب مدق « مرحلا فصتتم ءاثالثلا موي ىفو . ةفوكلاو ةلحلا ىلإ ضمبلا

 ءايحأ ىف اولزنو « ىب رغلا بناجلا ىلع اولوتساو « دادغب ىلإ قاجنوسو وجنابو

 نم نورخألا ءارمألاو نايوناقوب اضيأ لصوو « ةلجد رهن ”ىطاش ىلع ةنيدلل

 هتاركسعم ناضوك الوه كرتو « ميظع شيجي رصرصو « ةيسامجمن » ةيحان

 نمباسلا ىف ءاهنم ةيقرشلا ةهجلا ف لزنو « دادغب ىلإ هريس صاوو « نيقئاخ ىف

 . 1758565 ةنس مرغلانم رشعىداحلا قفاوملا ءاخوم ةنسنم طاباشقج رهش

 راوسأ اورصاخل « ةيحانو ةهج لك نم دارجلاو لفلاك لوغلا شيج قفدت مث

 . هوماقأ رادجم اومتحاو « دادغب

 محتلاو « برملا ىف اوعرش مرحلا نم نيرشعلاو ىناثلا ءاثالثلا موي ىفو

 رسيألا بناملا ىلع « ناسارخس قي رط نم بلقلا ىف وك الوه ناكو . ناشيجلا

 ةياوب ىلع اب رفو نايون اكسليا ناكو « ىمجسلا جيبلا لباقم ىف «ةنيدملا نم
 ةنيدلا ضرع ىف اولزن دقق ؛ويقرأو نوماريشو راتوتو اغلوب و ىلوق امأ . ىذاولك

 بناجو ةعاقلا ةهج ىف فقي روميتاقوب ناكو « ناطلسلا قوس ةباوب ةهجاوم ىف

 هباجلا ىف ناطباري قاجتوسو وجاب ناكو « « لقب بالود » مضومب « ةلبقلا

 قيناجلا اوبوص دقو « نوب راحي ميجللا ناكو . ىدضعلا ناتسرام ثيح «ىبرغلا
 . ةرغث هيف اوثدحأ ىتح « ىمجعلا جرب هاجت ةرشابم

 : لوقي وك الوه ىلإ قيلثاجلاو ريزولا ةفيلللا لسرأ ذئدنعو



 د علل

 + هبلط تيل دق اذ انأ اهو « رب زولاب هيلإ ثعبأ :نأب ىمأ دق كلملا نإ »
 . « هتلك دنغ كلل نوكي نأ ىشنيف

 : الئاق كلما درف

 .باب ىلع نحنف نآلا امأ . نادمه باب ىلع انأو هتباط طرشلا اذه نإ »

 .لسرتنأ ىثبني ؟دحاوب عنقأ فيكف ؛ ةنتفلاو بارطضالا رح راث دقو « دادخب

 « ريزولاو هاش ناملسو رادتاودلا ىنعي ةثالثلا ءالؤه

 ري زولا وك الوه ىلإ جرخ ىلاتلا مويلا ىفو . ةنيدملا ىلإ لسرلا بهذ مث
 تراد دقو . مداعأ هنكلو «ريهاشلاو فراعلا نم عمو « ناويدلا بحاصو

 .نأب ديفت ؛تاروشنمةتس بتكي نأب كلما ىحأ مث . مايأ ةتس ةدم ةنحاط برح

 .نامألا ملل ءانب راحيال نم لكو « راجتلاو تاداسلاو خويبثلاو ءاهاعلاو ةاضفلا

 . ةتسلا اههناوج نم ةنيدملا ىلع اهوقلأو « لابنلاب تاروشنلا هذه اوطب رو ءانم

 :اوناك مهنإف « دادغب فارطأ ىف قيناجملل ةراجح دجوت .نركت ملال و
 .نومزيو « ليختلا نومطقي اوناكو « ءالواجو ني رجلا ليج نم اهب نوتأي
 ش . ةراجحلا نم الدب اهمطقب

 . ىمجعلا جرب لوغلا مده « مرا نم نيرشعلاو سماخا ةعنجلا موي ىفو

 .قلست «وك الوه فقي ناك ثيحو « نب زشعلاو نرماثلا نينثالا موي فو

 مهنكل . دنجلا نم راوسألا ىلاعأ اوربطو « ةودع روسلا لوغلا دونج

 راتوتو اغلوب براحي ناك ثيج «ناطلسلا قوس ةيحان نم راوسألا اوةلستي مل



 عسيمج لوغلل لست ءاسلل قو ٠ مهعابتأ بعذي مل كلذك . ناطلسلا مهبتاعف

 : . ةيقرشلا راوسألا

 اهلفسأ ىف رختآودادغب ىلعأ ىفارسج اوميقي نأ, ناخ وك الوهرسأ كلذدعب

 روميت اقوب ناكو « نيظفحتسلا اونيعيو « قيناجلا :اوبصنيو « نفسلا اودعي نأو

 نم لك دصيل ءةرصبلاو نئادلا قيرط ىلع ىدنج فال ةرشع عم طبار دق

 ىلع لاخلا قاضو « دادغب ىف برحلا سيطو ىمح الو . نقسلاب برحلا لواحم

 . « بيس » ةيحان ىلإ بربي نأو « ةنيفس بكري نأ رادتاودلا دارأ « ىلاهألا

 قينجنملا ةراجح روميت اقون دتجقلطأ « « باقعلا » ةيرق زاتجا نأ دعب هنكلو

 . داعو « اهييف نم اوكلهأو « نفس ةثالث ىلع اولوتساو « طقنلا رب راوقو ماهسلاو

 . امزهنم رادتاودلا

 « دادغبب ظافتحالا نم ايئاهن سني « لالا كلت ىلع ةفيلخعا فقو الف

 : لاقق ءطق ابرهم الو اترفم همامأرب لو

 ليلقعم «شونرد نباو ىناغمادلا نيدلا رغ لسرأ مث . « عيطأسو ٍلسأس

 ىلع اليلد كلذ ناكل ءريثكلاب ثمب ول هنأ امعاز وك الوه ىلإ فحتلا نم
 . نيمورحم اداعو « ايادملا هذه ىلإ وكالوه تفتلي لف « ودعلا أرجتيف هفوخ

 « (وك الوه ءاقلل ) دادغب نم جرخ مرحلا نم ني رشعلاو مساتلا ءاثالثلا موي ىفو

 ناكو « ةئيدملا ىلإ ري زولا بهذ اهنب « ىناثلا ةفيلللا نب نمحرلا دبع لضفلا ونأ
 « ةريثك الاومأ اوامح دقو « لضفلا ىبأ عم ءامظعلا نم ةعامجو ناويدلا بحاص

 ربك ألا ةفيلخلا نبا جرخ مرحلا رخآآ «مويلا كلذ دغ ىفو . اضيأ مهنم لبقت مف



 د ميو

 . ةنيدملا ىلإ اوداعو « ةدئاف اودجم لف ةعافشلل نيبرقلا نم ةعامجو ريزولا هعمو

 اجر « ةفيلخلا ىلإ ةلاسرب روميتياو نيدلا ريصن هجاوخللا كلما ثعب دقو

 بحاص ناكىذلاىناغمادلا نيدلا رك لسرأو . رفص ةرغ ىندادغب لسر ةبحس ىف

 هاش نايلس اهنم اوجرخييل ةنيدملا ىلإ شونرد نباو ىزوجلا نباو « ناوبدلا

 نإ » : لاقو مهفقومل ةيوقت و مهل انيمطت هزياب و انامرق مهحنمو « رادتاودلاو

 ىلع اهقم لوغلا شيج نوكيسو « جرخي الوأ جرخمي نأ هلف « ةفيلخلل ىأرل

 جرخ رفص ةرغ سيما موي ىفو . رادتاودلاو هاش ناملس جرخم نأ ىلإ راوسألا
 ىلإ اومضني ىتح امهعابتأ اجرخيل ةنيدملا ىلإ ةيناث ةرم اهداعأف ؛ نالجرلا

 اتلخ اوناكو « مهعم جورخلا ىلع دادغب دنج مزعو « ماشلاو رصم تاوق

 تارشعو تائمو افولأ مهومسقق « صالخلا اودي نأ نيامؤم ىصحال

 , جرخ مث . تاماجلا دقاومو قافنألا ىلإ اوبره دقف دادغب ىف قب نم امأ

 : نيلئاق نامألا اوبلطو ةنيدملا نايعأ نم ةعامج

 «هءاني أل سريس ةفيلخلا نأل ؛ اوابميلف نومضاخ نومئاط نيريثك اسانأ نإ

 « ىجكتيبلا ودنه » نيع مهس باصأ ءانثألا كلت ىو . اضيأ هسفنب جرخمو

 ْ ندعو ملح بع, ناعوكالوع كيف « ءارمألا رباك أ نم ناكو

 ةبللا . ةباوب ىلع يقي نأ نيدلا ريصن هجاوخلا رمأو « دادغب ىلع ءاليتسالا

 . ةنيدملا نم نوجرخم ىلاهألا عرشف « سانلل انامأ
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 د مها

 ماش نابلس ءىجو ؛رادتاودلا لتق رفص نم ىناشلا ةعجلا موي فو

 : الئاق وك الوع هب وجتساف « نيديلا لبكم ناكو ء هب راقأ نم ةئامبس عم

 .فيكف « دالبللسحنلاو دعسلا لاوحأ ىلع ًاماطمو « ًامحنم تنك دقل»

 ,قيرط نع انيلإ ردابي ىكل كمودخ حصنت ملو « كريصم ءوسب أبتتت ل كنأ

 0 حلصلا

 « ملاطلا دوكنم « هنأرب ادبتسم ةفيلخلا ناك دقل » : هاش نايلس باجأف

 . 6 نيحصتانلا حصتل معتسي م

 رادتاودلا نب نيدلا جات ريمألا لتق اك هعايشأو هعابتأ ةف عم هلتققي سمأ مث م

 قلؤل نيدلا ردب نب حاصلا كلل دي ىلع ةثالثلا ءالؤه سوؤر لسرأو « ريبكلا

 مهسوؤر قاع هنكلو ؛ ىكبف هاش ناملسل اقيدص نيدلا ردب ناكو'. لصولا ىلإ

 ٠ هنايح ىلع ذوخ

 ,ىدتسا هدي نم جرخ دق سألا .نرأ مصعتسلا فيلقنا ىأر نأ دعب و

 : هباوح ىف تببلا اذه ريزولا دشنأف . « انرمأ رييدتام » : هلأسو ريزولا

 هبراضم ءاقلل تدح فيسلاوه امئإو لبس ىمألا نأ نو

 ,نمحرلا دبع لضفلا وبأ : ةئالثلا هؤانبأ هعمو جرخ ةرصبلا بارخ دعب و

 نم عبارلا دحألا موي ىف كلذ ناكو كرابم بقانلا وبأو دمحأ سابعلا وبأو
 ةاضقلاو ةمألاو تاداسلا نم فالآ ةثالث هعم ناكو 175 / 585 ةنس رقص



 ل موو

 « طق ابضغ كللا دبي لف « ناخوك الوه لباق مث . ةنيدملا نايعأو رباك لاو

 : كلذ دعب هل لاق مث ىنسحلاب هلكو

 ٠ 6 مهبصحم لكل اوجرخيو « مهتحلسأ ةنيدا ناكس عضي ىتح م »
 قلأف. أوجرخيؤ « مهتحلسأ سانلا عضيل ةنيدملا ىف ىداني نم ةفيلطلا لسرأف

 مل ٠ مهتواتقي لوخملا ناكف « نوجرخي اوراصو ء !سعز اعز مهمحلسأ سانلا

 اقوبؤتيك ركسعم ىف ىذاولك ةباوبي هعابتأو هئانبأو ةفيلخلل مايملا ماقت نأب ىمأ

 ةفيلطا ناكو « لوغلا نم ددع ىلإ مهتسارحب اودهعو « اهمف اولزنو .« نايوث

 هلوبق هئابإو « مزحلا هكرن ىلع فسأيو « هك اله ىلإ ةقيقملا نيعب رظني

 . حصنلا

 : رعش

 « ىف آر ذإ ىودع زاف دقت : هسق ىف لاق

 0 رذحلا رئاطلاك كرشلا ى تمقو دق

 مقدتاف « رفص نم عباسلا ءامب رألا موي ىف بهنلاو ماعلا تقلا هدب ناكو

 اليلق ادعام سبايلاو رضخألا نوقرحب اوذخلأو « دادغب ىلإ ةدحاو ةرم دنجلا

 . ءابرغلا ضعب و « ةاعرلا لزانم نم .

 رصق ةدهاشمل ةنيدملا ناخوك الوه لخد رفص نم مساتلا ةعجلا موي ىفو

 « ةفيلخلا راضحإب راشأ مث . ءارمألاب لفتحاو « ةينميلا ىف سلجسو « ةفيلخلا

 : هل لاقو
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 نظف . « انب قيليام رثذْحأ ايهف . . . ! فويضلا نحنو فيضم كنإ »

 غلبو ؛ فولل:ا نم دعتري ناكو « ةقيقملا ليبس ىلع مالكلا اذه نأ ةفيلملا

 «لافقأ ةدع رسكب سعأف . نءازملا حيتافم ناكم فرعي دعي مل هنأ هتشهد نم

 تاعصرمو سئاقنو رانيد فالآ ةرشعو بوث ىنلأ وك الولد رضحأو

 ءارسالل اهلك اهحنمو اهملإ ناخوك الوه تفتلي لف « سهاوجلا رم اددعو
 : ةفيلخلل لاق مث نب رضاحلاو .

 . انديبع كلم ىفو « ةيهاظ طرا هحو ىلع اهكلمت ىتلا لاومألا نإ »

 ةفيلخلا فرتعاف . « دجوت نبأو ىهام . نئافدلا نم هكلمتام ركذا نكل

 . هودجو تح ضرألا اورفف « رصقلا ةحاس ىف بهذلاب ءوامم ضوح دوجوب
 . لاقثم ةثام ةدحاولا نزت كئابس هلك ناكو « رمحألا بهذلاب ائيلم ناك

 ةبرسو ةجوز ةئاعبس اودعف « ةفيلخلا ءاسن ءاصحإب ىمألا ردص كلذ دعب

 ىلع ّنُم » : لاقو عرض « هئاسن دادعت ىلع ةفيلخلا علطا املف . ةمداخ فلأو
 : وك الوه هل لاقف . « رمقلاو سمشلا نهلعملطت مل ىناللا ىرح لهأب

 هعم ةفيلخلا جرخأف . « قابلا كرتاو « ةثارعبسلا ءاسنلا هذه نم ةنأمرتخا »

 . اليل ركسعملا ىلإ نانو الوه عجر مث. هيلإ تاببحلاو « هيراقأ نم ةأرسا ةئام

 « ةفيلخلا لاومأ درج فتزأو « ةتيدملا ىلإ قاجتوس ريسي نأب سعأ حابصلا قو

 قورة لول ومع 3 ةائلقلا نا ال أ لرقلا قرابقتو افتر

 رثك أ قرتحا دقو . لبج ىلع لبجك ناكف ضعب ىلع هضعب لوخلا هعضو
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 هيلع داوجلا ىسوم دهشمو ةفيلخلا عماج لم ةنيدلل ىف ةسدقملا نك امألا

 . ءافلخلا روبقو ةمحرلا

 نيدلا بابش » و « ىغارلا نيدلا فرش » هنيدلا ناكس دفوأ اريخأو

 سمألا ردصف ؛ نامألا اوبلطو وك الوه ىلإ « تسار لد كالملا » و « ىناجنإلا

  انل اكلم تحبصأ دادغب نأل « بهلاو لتقلا نع كلذ دعب نم فقوتلاب
 كئاوأ نامألا دجو اذهمو . هلمع ىلإ صخش لك فرصنيلو « ىلاهألا رقتسيلف

 . فيسلا نم اوي نيذلا

 دادغب نع ناخوك الوه لحر « رفص نم رشع عبارلا ءاعبرألا مثل فو

 دبعريمألا لسرأو « 6 ةيبالجو فقو » ىتيرقب لزتو « ءاوحلا ةنوفع ببسي

 تارامأ نأ اذه كردأف « ةفيلخلا ىعدتسا مث « ناتسزوخ ةبالو حتتفا نمحرلا

 . « انتليحام » : ريزولل لاقو « اديدش فو فاو « هريصم ىلع ودبت سحنلا

 ركف امدنع هنأ كلذ نم هدارم ناكو . « ةليوط انتي » : ريزولا باجأف

 ةيحل » :رادتاودلا لاق ء ءالبلا اذه عفدل ةريفو لامأ لسرت نأ ىف سألا لوأ

 « همالكل ةفيلخلا عمتساو « ىأرا اذهب ذخألا نود لاحو ؛ « ةليوطربزولا

 . ريزولا ديدت لهأو

 ددجيل ماجلا ىلإ بهذي نأ ىف نذأتساو « هئايح ذاقنإ نم ةفيلخلا سيو

 ةفياخلا نكلو . لوخلا نم ةسمخ عم بهذي نأب ناخوكالوه سمأف . هلاستغا



 ب هبه

 نيتبي دشني ناكو « « ةينابزلا نم ةسخ ةبحصب بهذأ نأ ديرأال انأ » : لاقت

 : اهعلطم اذه ةديصق نم ةئالث وأ,

 سمألاب نغن )ل ناك راد البانيسمأو 2سودرفو تانحك راد انل اتحبصأو

 ةفيلخلا ىلع اوضق 97 ةنس رفص رم رشع عبارلا ءاعب رألا ءاسم ىفو

 . « فقو » ةيرق ىف هتمدخ ىف اوناك مدخلا نم ةسخو «ربك ألا هنبا لعوب

 كلذك . ىذاولك ةباوب ىف هعم اولزن دق اوناك نيذلا اواتق ىلاتلا مويلا قوي

 اوهبأي مل لئالق ادارفأ الإ مهللا نييسابعلا نم ايح هودجو صخشلك ىلع اوضق
 هتلسرأف «« نوتاخ ىاجلوا » ىلإ ةفيلشلل رخصألا نبالا هاشكرابم لس دقو . مهب

 بجنأذ « ةيلوغم ةأرما نمدوجوز مث « نيدلاريصنهجاوخلا مم نوكيل ةغارسلإ
 ::نيدلو اهنه

 هدلاوب « ةفيلخلل ىناثلا نبالا اوقحلأ رفص نم رشع:سداسلا ةعججلا موي ىفو

 . ةيمأ ىنب دعب اوكح نيذلا سابعلا لآ ءافلخ ةلود ىلع ىشق كلذيو . هيخأو

 نوثالثو ةعبس مهددعو « ةنس ةئامسحو نيرشعو اسمح مهقالخ ةدم تناكو

  ليصفتلاب ىلأيام بسح ةفيلخ

 « فرومألا « نيمألا ؛ ديشرلا « ىداملا « ىدلل ءروصتملا « حافسلا

 « ىدقيملا « زيعملا « نيعتسملا « رصتنملا « لكوتملا « قئاولا < مصتنللا

 « قتتملا « ىضارلا ,« ىهاقلا « ردعتقملا « ىنتكملا ؛ دضتعملا « دمتحللا

 « دشرتسملا « رهظتسملا « ىدتتتلا « ماقلا « رداقلا « مئاطلا عيطملا  ىنكتسلا



 دس م8 مه دس

 «رصتتسملا « ىهاظلا ءرصانلا ءءىضتسلا ؛ دجنتسلا « ىنتفلا « دشارلا
 . ةنس ةرشع عبس ةرتفل ةفيلخ ناك ىذلا مصعتسلا

 نب نيدلا دي ؤم ةئيدملا ىلإ اواسرأ « ةفيلخلا هيف اولتق ىذلا مويلا سفن ىفو
 اواعجو « ناوبدلا بحاص نوكيل ىناغمادلا نيدلا رخو ؛ ةرازولاب موقيل ىمقلعلا»

 دامع اويصنو « نازوألاو سياقلا ةبقارم نيبستحلا اونيعو « امل ةنحش رداهب ىلع
 ةفيلخلا دحسم رمع ىذلا وهو « « ىاتارق » ريمألل ابئات ىتيوزَقلا رمع نيدلا»

 نارع نب دنع شح وأ نيدلا ع بكت ةلذك ةاولبل :ىومانبنو

 قيرط لاثم ءدادنب قرش لاعأ ىلعايلاو ( صلخلل ) لد تسارب بقللا
 ديع نيدلا ماظن نوكي نأب وك الوه سمأو : نيجندنب و صلاخو ناسارخ
 ةثالث امبعمو اقوبارقو نايون اكليا راتخاو « ةاضفلل ايضاق ىييجتدنبلا نمؤلا

 « لاحلا ىف ةرامعلاب اوموقيل دادغب ىلإ مهب ثعب و ؛ لوغلا ناسرف نم فال

 . نمألا بابتتسا ىلع اوامعيلو-

 تاناويملا ثثج نم قرطلا ترهطو « هالتق نفدب صخش لك رداب م

 رضح رغص نم نيرشعلاو عساتلا سيخلا موب ىفو . قاوسألا ترّمعو ؛ ةقفانلا

 . اداع مث تاملعتلا ىتلتل « ناوبدلا بحاصو رب زولا نبا نيدلا فرش هاكردلا ىلإ.

 « مراكملا خيش ةبقب لزنو « ناضوكالوه لح نب رشعلاو ثلاثلا ةعنلا موي ىفو.

 . نيقناخ ىف هتاركسعم 1 نأ ىلإ ةلحرم دعب ةلحرص ريسي ناك كانه نمو

 4 ةلخلا نم ءاهقفلاو نييواعلا صضعب هيلإ مدق دق ناك دادغب راصح ءانثأو



 موا

 ريمألاو هلكوب ناخوكالوه مهملإ لسرأف « ةنحش مهل نيعي نأ هيلإ اوسمأاو

 ضبن سل نوتاخ ىاجلوا اخأ روميتاقوب اهرثأ ىف دفوأو « ىناوجخنلا لح

 .لهأ لبقتساف « مهصالخإ ىدم ىلع فوقولاو ؛ طساوو ةفوكلاو ةلملا ىلاهأ

 . مهمودتب اجاهنبا حارفألا اوماقأو ء تارفلا ىلع ارسج اوماقأو « دنجلا ةلملا

 ىلإ هجوتو « رفص نم رشاعلا ىف لحر « مهمئابثو مهصالخإ روميتاقوب دهاش الو

 2 كانه ماقأف  ةعاطلا ىف اواخدي مل اياهأ نكسلو . رشع عباسلا ىف اهغلبف طساو

 :نيديرأ نب: برام ليش « ببلاو لتقلا ىف عرشو « ةنيدملا ىلع ىلوتساو

 .نيدلا فرش هعم بحطصاو « ناتسزوخ ىلإ كانه نم راس مث . صخش فلأ .

 « هعابتأ نم كارتألاو ةفيلطلا دونج ضعي رف دقو . رتشش ةنيدم تح ىزوجلا نب

 .فيس ريمألا قسلاو + ةعاطلا ف اهطوحا انو ةرضبلا :تلخاوو مهشعب لتقو

 ىلع اوظفاحيل فجنلا ىلإ ىلوغم ةثام لسري نأ ةرضحلا ىلإ ىجكسيبلا نيدلا
 .ىلاثلا فو . ةدلبلا كلت لهأ ىلعو « هتع هللا ىضر ىلع نينمؤملا ريمأ دهشم

 . ركسعلا ىلإ روديتاقوإ لصو لوألا عيبر نم رشع

 نيذلا بلح لسر ناخوك الوه داعأ لوألا عيبر ....رم رشع مساتلا ىفو

 نيدلا ريصن هجاوخلا ةيبرعلاب اههتك ةلاسر مياجحو « دادغب ىلإ اومدق دق اوناك

 : اهصن اذهو ءوكالوه ىمأب ىموطلا

 نيرذبلاابص ءاسف ةئاهسو نيسفو تس ةنس دادغب انلزت دقق دعب امأ »

 .ىلإ كانوعد دقو . اليبو اذخأ هانذخأف لوقلا هيلع قف ىنأق اهكلام انوعدف
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 نكتالف . نارسخو ىرْخ تيبأ نإو « ناحيرو حورف تيتأ نإف انتعاط

 نبرسخألا نم نوكتف هقكب هقنأ نرام عداجلاو « هفلظب هفتح نع ثحابلاك

 . اعنص نونسح مهنأ نوبسحم مهو ءايندلا ةايملا ىف مهمعس لض نيذلا الامعأ

 . « ىدملا ميتا نم ىلع مالسلاو زيزعب هلا ىلع كلذ اف

 ىلإ وك"الوه لصو « رخآلا عيبر رهش نم رشع ىداحلا ءاعرألا موي ىفو

 ذإ ؟ ليحرلا نع فقوت مث . 1" هايسو نادم ىحاوض ىر٠ « قورغا »

 عبير نم رشع سداسلا ىفو . هتحص اهدعب داعتسا « عوبسأ ةدم هتحح تفرحت

 رضح ربهشلا اذه نم نب رشعلا ءاعبرألا موب ىفو « ىجكتتيب هكوك ىفوت رخآلا

 ىدامج نم ىناثلا سيخ مول ىفو ؛ ءارمألا ضعب و نايون اكليا هاكردلا ىإ

 . هناكم ىف نيدلا فرش هنبا نيعو « دادغب ريزو نيدلا دي وم ىفوت ةخالا



 بسس 78 سس

 نايون ويقرأ دبر ىلع لبرإ ةنيدم طوقس

 اهتعلق هترصاحمتو

 نايون ويقرأ ىلإ دهع « دادنب حتف ىلع ناخوكالوه مزع ىذلا تقولا ىف

 ريظن ال سيلو « عفترم ىلع تديش ةنيصح ةعلق كلتو . « لبرإ » ةعلق حتفي

 ةعلقلا ناعجش زداب ء اهءرصاحم ىف نايونويقرأ عرش ام دنعو . نوكسنلا عيرلا ىف

 ماقو « ةعاطلا ضورف ليرألا ةيالص نب نيدلا جان بحاصلا مدق دقو . برملاب

 وه ةعاطلا ةحح ىلع ليلدلا نإ » : هل لاق نايونويقرأ نكسلو « ةليلج تامدخب

 دارك لا دوشح هل حمسي مف « ةمقلا باب ىلإ نيدلا جات بهذف . « ةعلقلا لست

 «  ويقرأ ىلإ مدق مث . حاخلإلاو طغضلا نم ريثك دعب ارطضم داعو ؛ لوخدلاب

 . دهشتساو « همرج تبث هتك احم دنعو .ناخوكالوه ةرضح ىلإ هرودب هلسرأف

 وحتلا اذ ىلع اهلعأ مضخم مل نكلو « ةدم ةعاقلا رصاحت ويقرأ لظ دقو

 . دونجلا نم اددع لسرأف « نيدلا ردب ناطلسلا نم ددملا باطق « بواطلا

 نم لك اواتقو « لوغلا ىلع ةيليل ةراغ اونشو « ةعاقلا لهأ لزن ةليل تاذو

 . ةعلقلا ىلإ اوداع مث اهوقرحأو قيناجلا ىف رانلا اواعشأو « هودجو

 نيدلا ردب هل لاقف . هعم رواشتو ْولْؤل نيدلا ردب ىعدتسا اويقرأ نم املف

 دارك لا نأل ؛؟ فيصلا ىتح لمعلا اذ عدن نأوه رييدتلا » : ولو
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 رئاخذ مهدنعو « لدتعم وجلاف نآلأ امأ . لابجلا ىلإ قواسل ويلا سيوورف

 اريخأو . « رييدتلاو ةليملاب الإ اهحتف رسيتي الف ماكحإلا ف ةباغ ةعلقلاو « ةرفأو

 * تطقس ةقيرطلا هذهبو . اهراوسأ مدهف نيدلا ردب ناطلسلا ىلإ ويقرأ اهماس
 . « مالسلاو ماشثلا ىلإ ويقرأ راسو ؛ اضيأ ةعلقلا



 مد وول

 اهتزخو « ناجيبرذآ ةيحان ىلإ ةدحالملا عالقو دادغب لاومأ لقت »

 ولْول نيدلاردب مودقو « ساهس ةريحب لحاس ىلع لبج ةعلق ىف

 دادغب نم اهب لأ ىتلا ةرفاولا لاومألاو نئازلنا ناخوك الوه لسرأ
 كلذكو «ىرلا بحاص نيدلا ءالع نب نيدلا رصان كاملا دي ىلع؛ناجيب ذأ ىلإ

 . دارك لاو روللاو نمرألاو جركلاو مورلاو ةدحالما عالق نم همنغام لك

 لبج ىلع ؛ماكحإلا ةديدش ةيلاع ةرامع ءانبي ىزيربتلا نيدلا دجمشلللا فلكذ قو
 :اهلعجو « ًاعيمج زونكلا رهص مث . سادلسو ىبروأ ةريح لحاس ىلع عقي

 ةرضح ىلإ لاومألاو فحتلا كلت نم ًاًضعب لسرأو « كانه اهعضوو كنابس

 .« ناريإ دالب ريخست نم ناك امب هربخأو « رفظلاو حتفلا تاراشب عم نأ اقلا

 بهذ دق وجالوه ريمألا ناكو . ماشلاو رصم رايد ىلإ هجوتلا ىلع هتمب زعو
 + ادينش ارورغ قرشا هديب نأ انلا رسف « ةلاسرلا كلت غالبإل

 .سمأ ىلع ءانب ةرشحلا ىلإ ؤلؤل نيدلا ردب هجوت ةنسلا كلت ىفو
 ,مساتلا ىف هغارم ىحاوض ىف هاردلا ىلإ لصوو « لحم ىلع ءاذل « ناخوك الوه

 00" نيعستلا زواج دق نآكو ؛ ١؟08. 505 ةنس بجو رهش نم نب رشعلاو



 هدي سوؤدس

 نم سداسلا ىف هداعأ مث « ني رفاولا مي ركستلاو زازعإلاب ناخوك الوه هلمشف

 ركب ىلأ نب دعس كبانألا ةرضحلا ىلإ ءاج كلذك . ةئسلا كالت نم نابعش

 ةبانعلاب ىظف «دادغب حتفب ةئنهتلل روك ذلا نابعش نم عباسلا ىف سراف كباتأ

 كلذ نم مبارلا ف مورلا بحاص نيدلا زع ناطلسلا اضيأ رضحو « ةصاخلا

 ى نيدلا نكر ناطلسلا هرثإ ىف ءاج مث ءزيربت ىحاوض نم قيئوم ىف رهشلا

 ناطلسلا نم اضمتم ٍناخوك الوه ناكو . رهشلا كلذ نم نماثلا ءاعب رألا موي

 « دادغب تحتف اماف . هايإ هلاتقو نايون وجابب هئانتعا مدع ببس نيدلا زع

 نرم جرحت نع هل ثحبي نأ دارأو « ًاديدش افوخ نيدلا زع ناطلسلا فاخ

 ءاذحعنصب رمأف « هسفن ذقني كل ليحلا قئاقد ىلع ًادمتعم بنذلا اذه ةطرو

 كلل همدق مث «ءاذملا كلذ لعن ىلع هتروص تشقنو « ةدوجلا ةياغ ىف ىلم

 نيدلا زع لبق «ةروصلا كانت ىلع وك الوه رظن مقو امدنعو . هايإ هتبتاغم ءانثأ

 هملق عضوب دبعلا اذه سأر كلما فرش نأ وه لمأ نإ » : لاقو ضرألا

 « هردق نم نوتاخ زوقود تعفرو « نارك ًالوه هل قرف . « اهملع ةكرابملا

 . هنع اعف « هل تعفشت تلو

 نيدلالالجناطلسلا نأ ىموطلا نيدلا ربصن هجاولما ركذ ءانثألا كلت ىفو

 هدونج ناكو «هب مهرفظو لوغملا نم هتمي ره رثأ ىلع زي ربت ىلإ لصوءهاشمزراوخ

 تقوأا اذه ىفاننإ » : لاق رمألا كلد هيلع اوضرع املف . اياعرلا ىلع نودتعي



 مس مضى ل سس

 نوئش ةاعارم وزغلا دنع طرتشي الو « اهنوئشل ني ريدم انسلو دالبلل نوحنأف ةازْغ

 امأ . . . . « نيفوبلملا ثيغن فوس اننإف اماكح انرصام اذإف ؛ ةيعرلا

 وزعت . اهنوكشل نوردمو دالبلل نوحتاف هللادمح اننإ » : لاق دققن اوك الوه

 زجعلاب نيلتبم  نيدلا لالج لثم انسلو « نيعيطملا نوئش ىعرنو « ةاغطلا

 . 6« فعضلاو



 تلت ام د

 هجاوخلا ءامكملا ناطلس ديعسلا انالوم ةصق

 ةنيدم ىف دصرم ءانب و « نيدلاو ةللاريصن

 ناخوك الوه رمأب ةغارم

 ذاتسأ ديعسلا معألا انالوم ءىثني نأب رمألا ردص روك ذلا خيراتلا ىفو

 . هلارفغب هللا هدمغت  ىسوطلا نيدلا ريصن هجاوخلا ؛ءاكملا ناطلس « رشبلا

 اذهل ةغارم ةنيدم راتخاف « ابسانم هاري ىذلا عضوملا ف بك أوكلل ادصرم

 .نأ وه « دصرملا اذه ةماقإ ىف ببسلا ناكو . اعفترم ادصرم ديشو « ضرغلا

 ماك ذو « ةسايكلاو لقعلا لاكي زاتمي لوغما كوام نيب نم ناك نآأق وكنم

 .ىضتقاف « سديلقإ لاكشأ ضعب لحي نأ عيطتسي ناك ث يحب ةسارقلاو نهذلا

 .هذهب موقي نأب رمأو « كرابلل هدهعىف دصرم ديشينأ ةيلاعلا هتمهو ديدشلاهيأر

 تببتشا نكلو . ىراخبلا:ىديزلا دم نب رهاط نب دمح نيدلا لام ةمهملا

 ريصن هجاوخلا لئاضفلا تيص ناكو « دصرملا اذهب ةقلعتملا لامعألا ضعب هيلع

 ) . ملاعلا ىف ةرئادلا يلا هنأكناكم لك ىف امئاذ نيدللا

 .نيدلاريصن هجاوخلا هيلإ لسري نأيهفلك« هاغسأ عدوي وكمنم ناك نأ الف
 ..قرالغتشم نآاقوكسنم ناكامل نكلو . ةدحاللا عالق ىلع ىلوتسي نأ دعب 5 2 011 1 5 ٠

 ٍرمأ دقق ءهكلم ةرضاح نع اديعب و « « ىزم » كلامم حتفب تقولا كلذ



 مدل #لوع د

 هنألكلذ ؛ ( ناربإىأ ) ناكلل اذه ىف اضيأ دصرما ديشي نأب ناخبوك الوه

 ديري ناكسف « هتري رس قدصو ؛ نيدلا ريصن ةديس نسح ىلع علطا دق ناك

 نم تاونس عبس ىضم دعب ىتاخايإلا دصرملا ءىثنأ دقو . هل امزالم لظي نأ

 ةعب رألاءاكسملا ةكراشمب كلذ ناكو « ىناخلا شرعلا ىلع ناتسوك الوه سولج

 نيدلا منو ىطالخألا نيدلا رخو ىغارملا نيدلا رخو ىضرعلا نيدلا دنؤم
 . مالسلاو ىنيوزقلا نارند



 ءاليتسالاو ماشلا رايد ىلإ ناخوك الوه هجوت

 ىرخألا ماشلا ندمو بلح ىلع

 فحتب_ ىظفاحلا نيدلا نيز بحاصلا هرب زو لسرأ 1 ناطلس ناك

 نامرف هل ردصو ؛ رهتشاو هاكردلا ف فرعف « نآاقلاةرضح ىلإ ةيكلم اادهو

 رهظي - انايحأ بلح ناطلس ناك ناربا دالبب ناخوك الوه لح الو . هزيابو
 هودصقو « ماشلا نيطالس دنع ببسلا اذهل مهمناف ؛ ءافلعا ىف هيلإ ليماو ةعاطلا

 . بلح حتف ىلع همزعنمكلذ ىونق « ناخوكالوه ةرضحىلإ أجئلاو « برهف

 دق كنس :نإ » : هل لاقو ؤلْؤل نيدلا ردب ىلإ لسرلا ىمألا "ىداب ىن لسرأف

 ثعبت نأ كيلع نكلو . انعم ريسلا نم كانيفعأ كلذاو نيعستلا تزواج

 نيدلاردب ريف . « رصمو ماشلا رايد حتفل ةيزاغلا تايارلا مم لاص كلل كنياب

 ةرضح ىلإ ملاص كالا لصو املو . هيلإ ةرداصلا ساوألا بسح هنبا

 - اهنم جوزعيل هاشمزراوخ نيدلا لالج ناطلسلا ةنبا هحنم « ناخوكالوه.

 روقتكس لعجو « لماك شيج عم ةمدقلا ف نايون اقوب وتيك دفوأ مث

 بلقلا ىف هسفنب هجوتو . ةرسيملا ىلع نيرخألا ءارمألاو «:ةنميملا ىلع وجيابو

 ١05/08 ةنس ناضمر نم نيرشعلاو ىناثلا ةمجللا موب ىف « ماشلا راي د ىلإ
 ٠ خيراوتلا عماج (



 تسيل ذأ نت

 ةنبل 9 اهامسو « اهعارم هتبجمأ « غانألا » ىلإ لصو ادلف . برقعلا محي علاطب

 اًئرفمو ارقم تناك ىتلا ( راك ) راكه لابجو طالخ لخد مث . « توغاس
 . مهنم هودجو صخش لكل وخلا لتقف « نيلاضلا دارك الل

 ةبحصب تومشي هنبا نيعو « « ةريزجلا » الوأ حتف « ركب رايدغلب املنعو

 حتنل شيب حلاصلا كالا لسرأو « نيقرافايم نصح ةرصاخمل نايوث ىاتتوس

 رسين د ىلإ راس اهنمو « اهملع ىلوتساو 6 هحور » ىلإ هسفني هجوتو ؛ دمآ

 « تارفلا اوريعو « اوبهنو لوغلا لتق دقلو . ةونع اهحتفو ؛ نارحو نيبيصنو
 ةناتم ىلع نيدمتعم ميلستلاو عوضمل اوبأ اهلعأ نكسلو . باح اورصاح ةأو
 . لاتقلا ىلع اومدقأو « مهتعلق

 < مورلا باي ىلع نايون اقوبوتيكو « دوهملا ةباوب ىلع نايون ويقرأ ناكو
 مث . ةيك اطنألا باب ىلع ناخوكالوه لزنو « قشمد باب ىلع قاجنوسو
 لاتق ىف نافرطلا كبتشاو « قيناجلا اوماقأو « ةنيدلا لوح راوسألا اوديش
 ةجلا' ىذ ىف قارعلا باب ةيحان نم ةنيدملا تحتف اريخأو . عوبسأ ةدم فينع
 . ريك قلخ لتقو « مايأ ةعبس بلسلاو لتقلالوخما حابأو . 1705 / ال ةنس
 قيناجلا تناكف ءاموب نيبرأ ةدم ةعلقلا لهأ نوبزاحب اورمتسا مهنكلو

 ىجروكوس وجواو نايجروق ريمألا حرجو « نيبناملا رم رطاقتت ماهسلاو

 مهماسجأ نم مضاوم ةدع ىف - شيملا داوق نم اوناك ندذلا ىجروق قداصو
 . نوللا نأ اك » : الئاق مهعجشي و مهملع فطعي كالا ناكنف مههوجو ةصاخو



 دا موال اسلل

 ىلع ءارجلا ءامدلا نوكت لاجرال كلذكف « ءاسنلا ةنيز نوكي رمحألا

 . © محل ةنيز مالو مههوجو

 <« فرحلا بابرأ نم اريثك لوغلا ارسأو « رمألا رثمآ ةعلقلا تطقس دقو

 اريخأو « مراح ةعاق ةرصاحمب ةدم اواغش مث . امل رصحال مئانغ ىلع اولوتساو

 قاسلاب فورعلا نيدلا رغ محل مسقي نأ اوطرتشا مهنكل نامألا اباهأ بلط

 نسغأ ناكف « هناميأو هدهع ىلع ءانب اوملس مث ء اولزني كل نامألا ىلع

 مهئاسن عم ةدحاو ةعفد اولتقي نأب رمأو « اديدش ابضغ ناخوكالوه مهيلع

 «بلح ةعلق ىلع لوخملا ىلوتسا الو . ىنمرأ خلاص الإ مهنم جني لو . مهلافطأو

 . ىشخي لاكوت ىلإ اهتحش دنسأو « قاسلا نيدلا رخ ىلإ ناخوكالوه امس
 رمألا ردصف ؛ نيدلا رخل نم ىواكششلا هيلإ اهلهأ مدق « باح رداغ نأ دعب و

 . ىظفاحلا نيز ىلإ بلح ةموكح دهعو ؛ هلتقب

 اوفرعو « لوغلا شيج اهبكنترا ىتلا لاوهألاب قشمد ىلاهأ ىحأ الو
 عمج دصق « ناخوك الوه ةزوح ىف تلخد دق اهيحاونو ماشلا فارطأ ميمج نأ

 ايادهلاو فحتلا عاونأ مهعمو ءوكالوه ةرضح ىلإ اهئايعأو اهرباك أ ىرم

 رمأف . ةنيدلا اوماسو « عوضخلاو ةعاطلا اوربظأو « ةنيدلا تاباوب حميتافمو

 لهأ هلبقتساف « ايلهأ رابتخال قشمد ىلإ اقوب وتيك بهذي نأب ناخسوك الوه

 ةرضح ىلإ مهنايعأو مهفارشأ اقوبوتيك لسرأ مث . نامألا اوبطو ةنيدلا

 لخد اذكهو . مهتاسمتلم باجأو « مهبلع قفشأو « مط قرف ؛ ناخوكالوه
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 لوغلا نم ةعامج اهياع ناخوكالوه ىلوو . لاتق الو راصح الب ةنيدلا لوغللا

 ىاقرقلا نيدلا لامجو ىثاجلا نيدلا ءالع مه برعلا نينواعملا نم ةثالث عم

 ةكلمب ىف رومألا نوفرصي اوناكف ىبوقلا نيدلا سمش ىضاقلاو ىنيوزقلا

 . قشمد

 ركب رايدو دادغب ىلع ءاليتسالا مث ةزيجو ةدم لالخ هنأ لوقلا ىراصقو

 هتحتفو « وكالوه باون ةزوح ىف تلخدو « اهرسأب ماشلاو ةعيب ر رايدو

 . مورلا كلام

 | مهتعياط ىف ناكو ؛ قرشلا ةيحان نم لسرلا مدق تقولا كلذ ىفو

 «نآ اقوككنم ىنن غابأو « لمت ىلع لبقأ دق ناكى ذلا « نايون روتكتس »

 اقويوتيك كرتو « كلذ رهظي مل هنكلو ءاريثك ملأتو ناخ وك الوه ضعتماف

 نم نيرشعلاو عبارلا دحألا موي ىفو . باح رداغو ماشلا ىلع ةظفاحملل نايون

 : طالخأ غلب نمل / 58م. ةنس ةرخآلا ىدامج

 لوصو نابإ رف دق ماشلاو باح ناطلس نيدلا رصان كلملا ناك الو

 فنرأ اقوبوتيك دارأ دقف « كرك ةماق ىلإ ألو « باح ىلإ ناخ وك الوه
 « ةرضحلا ىلإ اقونوتيك هلسرأف « هسفن سو فترامألا باطق « هرصاحم

 ةموكح كيلإ ضوفأس « رصم ىلع ىلوتسأ ام دنع » ' : الئاق كللا هدعوف

 ش , « ماشلا



 مد مثول

 نم ةعامج ىصَق / "هم ةنئس ةقفاوملا ( درقلا ) نيجيي ةنس ىفو

 ىاموق « روميتاقوب « ناكروك ىجروق ميني نم ناك مهبحن ءارمألا رابك

 ىادنجلاس « نايون ىاب كنورب « نايون ىاتيجايب « نايون ىلكرأ « نايون

 هبميسيو نا اقوكنم ةافو ببسب شيعلا صخنم نان و الوه ناكو . نايون

 .. كون قيرأ اهراثأ ىتلا بعاتلل



 دس مساءا

 هتبراحو رصم ىلإ نايرون اقووتيك» هجوت

 هلتق مث اهشيج

 ايلوغم الوسر لسرأ « ماشلا نم وك الوه هيف فرصنا ىذلا تقولا ىف

 : لوقي رصم ناطلس ىلإ عابتألا نم نوعب رأ هتبحدب و

 كلامم انحنمو « هترسأو ناش زيكنج نأش عفر دق لاعت هللا نإ »

 هئاسن عم دياع ىضقي ءانرعأ ىععيو « انياع درمتي نم لكو « اهتمرب ضرألا
 . عيجلا عامسأ كلذ ماب اك هاياعرو هدالب و ءهب نيلصتملاو هب راقأو هئانبأو

 . رايدنفساو تسر ةصقك ةرهشلا اب دقف ؛ هل رصحال ىذلا انشيجءتبص امأ

 ؛كاسفنب مدقأو « ةيزجلا انيلإ لسرأف انترضح مدخك اعيطم تنك اذإف

 . « لاتقل ادعتسم نكف الإ و ؛ ةنحشلا بلطاو

 ( نييب وبألا ) لماكل آ ةلالس نم قب دق نكي مل تقولا كلذ ىفو

 الفط هدعب كرت ىفوت ملف . ناكرتلا نم الجر م اخلا ناكو . كلاب يلا

 . هل اكباتأ نطق ناكو . هيبأ ناكم ىف شرعلا ىلع هوسلجأف ؛ دم همسا ًاريغص

 نئانلا: بولق ندا ؛ رص اناطاش ناعق راصو دمحم قوت أفي

 . ناسحإلاو لدعلاب

 شيج نم نيمزهملاو ناكرتلا اياقب نم رصمو ماشلا شويج رثك أ ناكر



 د سو

 ومن اوراسف طالخأ باب ىلع اومزه نم هاشمزراوخ نيدلا لالج ناطلسلا

 فراخ نيدلا رايتخا كلللو ناخ تكرب مهئارمأ ةمدقم ىف ناكو . ماشلا

 ناطلسلاو اقوبوكسين نب ناخ قداص نيدلا فيس كللاو لركم نبا

 . ىرميق نيدلا رصانو ناخ سلطأو نالسرا ليا نب ناخ واشك نيدلا رسصان

 « فارطألا ىتش ىف اوراوت ماشلا ىلإ ريدملا ىلع نان وك الوه مزع انيحو

 ( ةريهاقلاو رصم ىف ةرضحلا ىلإ اوهجتأو « هتدوع دعب اوعم>تف اوداع مهنكلو

 مهحنمو « مهيلع فطعو « مرطاخ بيطف « مهتصغ ةق زطقل اوحرشو

 . ةرطيسلاو كمل ىف هتيفحأ ىلع مهتتامج قئتاف « ةلئاطم الاومأ

 ' مهراشتساو « ءارسألا ءالؤه زطق رضحأ « ناخ وك الوه لشر لصو الو

 : لاقو سعألا ىف

 نكي ملو «رارج شيمي ناريإ ىلإ ناروت نم ناخ وك الوه هجوت دقل »

 ىلع ىلوتساو « هتمواقم ىلع ةقاط كوللاو نيطالسلاو ءافلخلا نم قولخع ىأل

 دالبلاب رصم قحلأل « هيخأ ىعن هني لولو . قشمد ىلإ ءاج مث « دالبلا عيمج

 وه ىذلا نايون اقوب وتيك ىحاوتلا هذه ىف كرت دقف اذه عمو « ىرخألا

 نوكي ناف «رصم دصق اذإو . نيككلا ىف ىوقلا نينتلاو «روصملا دسألاك

 . © ةصرفلا تاوف لبق رمألا ربدت بجيف . هتمواقم ىلع ةردق دحأل

ت نباو ناخزيكدج ديفح هنأ نع الضف ناخوك الوه نإ »
 وخأو ىوأو
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 ”دالبلا نإو « نايبلاو حرشلا نع ىنغ ىف هتبيهو هترهش نإف « نا اقوككتم

 ديبأتلاب صتخا دقو . نآلا هتضبقىف اهلكر صم باب ىلإ نيصلا موخ نم ةدتمملا

 نكلو . راعو بيع كلذ ىف سيلف نامألا باطل هيلإ انبهذ ولف . ىوامسلا

 هنإ . لقعلا ح نع ناديعب نارمأ تولا لابقتساو سفنلا عادخم ىسلا لوانت

 قيال وهو ؛ سوؤرلا زازيحا نع عروتيال وهف « هيلإ نآمطيىذلا ناسنإلاب سيل

 .بحاصو )2 5ع نيدلا ماسحو ةفيلخاو هاشروخ أ لتق هنإف )2 هقاثيمو هديعل

 اذه انريصم نوكيسف هيلإ انرسام اذإف .. قاثيملاو دبعلا مماطعأ نأ دعب لب رإ

 . « ليبسلا

 ةئاتمم ماشلاو ةعيب رو ركب رايد دالب ةفاك نإف « هذه ةلاحلاو » : زطق لاقف

 ىضقو « ابابي ابارخ مورلا ىتح دادغب نم دالبلا تحضأو « مئاجفلاو تاحانملاب

 اننأولف . وذبلاو راقبألاو جاوزألا نم تلخل لسنو ثرح نم اهيفام عيمج ىلع

 ,نم اهريخك مات ًابارخ رصم برخم قوسف « مهتمواقمب انو « لاتقل انمدقت

 : ةمالث نم ًادحاو اندالب دي رت ىتلا ةعاجلا هذه عم راتخم نأ ىنينيو . دالبلا

 « رذمتم سف نطولا نع ءالجلا امأ . نطولا نع ءالجلا وأ لاتقلا وأ حماصلا

 ؛ .6 ةديعب تافاسم هنبي و اننبي و « برخما الإ ازفم انل دمت نأ نكمال هنأل كلذ

 هنأ ذإ مهتللاصم ىف ًاضيأ ةحلصم كانه سيلو » : ىرميق نيدلا رصان باجأف

 ىلع ةردقالو ةقاطانل سيل » : ءارمألا ةيقب اضيأ لاقو . « مهدنوبعب قئويال

 : نطق لاق ذئدنع . كيأر هيضتقي اب رف مهتمواقم



 سرس

 <: دارملا وبف انرفظ اذإف . لاتقلاىلإ ًاعيمج هجونت نأ وهىدنع ىأرلا نإ »

 . « قلخلا مامأ نيموام نوكت نلف الإو

 ءارمألل اريمأ ناك ىذلا رادقدنبلاب نطق ىلتخا مث كلذ دعب ءارمألا قفتاف

 : رادقدنبلا لاقف « رمألا ىف هرواشو

 نرصتنا نإف . نينماضتم اقوب وتيك دصقنو « لسرلا لتقن نأ ىرأ ىنإ »

 . « نيروذعم نيتلاحلا اتلكى نوكن فوسف انمزه وأ

 فو .'ليالاب لوغلا لسر بلصي رمأو « مالكلا اذه رطق بوصتساف

 اوضم مث لاتقل اوبهأتو ؛ ةرورضلا 5 برحلا ىلع مزعلا اودطو حابصلا

 . مهقي رط ىف

 .اقوب وتيك ىلإ ةزغب لوغلا شيج ةعياط ىف ناك ىذلا ردياب ربمألا لسرأف

 : الئاق اقوي وتيك هيلع درف . رصم شيج كرحتب هربخت « كباعي نم برقلاب

 اقوب وتيك لوصو لبق ردياب مهاد زطق نكلو . « رظتناو كناكم فق »

 ٠ ىصاعلا ربغ ىتح هدراطو

 .لبقأو «بضغلاو ةريغلا ببس بهلا .نرم رحب هنأئماقوب وتيكراصف

 ا قل ا سدقزاف ناكو . هتوطسو هتوق ىلع  دح ىصقأ ىلإ  ًادمتعم

نجلا نم ليلق رفن عم تبثو « هسفنب وه بكر مث . دادعإ ريخ هدعأو « نيك
 «د

لاو برملا لهأ نم مهلك ناسرفلا نم فال ةدع عم اقوب وتيك لباقو
 - سارم

 يجارتف « نيب رصلا ىلع اوامحو مهماهس لوغلا فذقق « « تولاج نيع د

 ٠ ةميزلا هدونجم تقحلو « راق



 دل سعال

 ام دنع نكلو « نيب رصملا نم ًاريثك اواتقو « هوبقعتو لوغملا محشن انهو :

 دونج ىلع نويرصلل راغأو « تاهج ثالث نم مهياع قشنا « نيكلا اوغلب

 ترذعت مث «راهلا فصتنم ىتح رجفلا نم اعيمتسم الانق مولتاقو « لوغلا

 . رمألا رخآ ةمي زملا هب قلو « لونملا شيج ىلع ةمواقلا
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  هئادعأ ىلع ركب ناكو « ةيدحو ةريغ الامثو ًانيع برضي اقوب وتيك ناكو

 : لاقو ملل عمتسي مل هنكلو « برحلا ىف هعابتأ نم ةعامج هبغرف

 عم برهلا نم ريخ فرشلاو ةزعلا عم توملاف « انه توملا نم رفمال »

 شيلا اذه دارفأ نم « ًاريبك وأ ًاريغص « دحاو لجر لصيسو . ناوحلاو لذلا
 عجارتي نأ أشي مل اقوب وتيك نإ : الئاق ىنالك هياع ضرعي و كاملا ةرضح ىلإ

 ىلع قشي الأ ىغبني . هبجاو ليبس ىف ةيلاغلا هتايحب ىسحضف لجحلاا للك دقو
 نلمحي مل هدونج ءاسق نأ كلللا روصتيلو ؛ لوخملا شوج ءانف أبن كرابما رطاخلا

 هسفن تمادامو .كلملا لابقإ مديلف . روبملا دلت مل هناعطق دايج نأو ؛ ًادحاو ًاماع .

 اندوجو نأ ذإ « دوقفم لكل ًاضوع نوكست اهنإف « ةلاسو ةنمآ ةفيرشلا
 . «ريسي لبسس رمأ عابتألاو ديبعلا نحت انمدعو

 هبابك نأ ىلإ لحجر فلأ حفاكي لظ دقق . هدحو هوكرت هدونج نأ مرو 7

 ةحاس نم برقلاب بصقلل ةعرزم كانه تناكو . رسأف رمألا ةياهن؛ىفهداوج

 اهيف اوب رضي نأب هدونج زطق رمأف «لوغملا ناسرف نمجوف.اهبف ىنتخاف « لاتقلا
 . اعيمج مهوقرحأو «رائلا



 سوو

 : هل لاتق نطق ىلإ البكم اقون وتيك لمح كلذ دعب

 نم اريثك تكفس نأ دعب  تنأأه . . دبعلا ثكأنلا لجرلا اهيأ »

 تمدهو « ةبذاكلا دوعولاب ءامظعلاو لاطبألا ىلع تيضقو « ةئيربلا ءامدلا

 . « كرشلا ىف اريخأ تعقو دق  ةروزمل ةفئازلا لاوقألاب_ةقيرعلا تاتويبلا

 ع نيديلا لبكم وهو همالكع مس امدنعو_ »

 .لسلا متاملا ليقلا هنأ ضفتنا

 ءرتغلا روخفلا اهيأ » : الئاق باجأف

 . اذه رصنلا مويب اريثكح # هابتتال

 عدختالف . كنمال هللا نم كلذ نأ رعأ ىنإف كدي ىلع تلتق اذإ انأف »

 ةرضح غابي نيح هنإف « رباعلا رورغلا اذهبالو « ةلجاعلا ةفداصلل هذبب

 لوغلا ليخ كباتس أطتسو هبضغ رحب ىلغي فوس ؛ ىقافو أبن ناخوك الوه

 ملويخ للاخت ىفرصم لامر لمحتسو ؛ رصم رايد ىّتح ناجيبرْذآ نم دالبلا

 هنأ ضرفاف . اقون وتيك لثم :سراف فلأ ةئامثالث ناشوك الول نإ . كانه ىلإ

 . « مهتم دحاو صقن

 : نطق هل لاقف

 ركلاب مهلامعأ نولوازي مهنإف ؛ ناروت ناسرفي دحلا اذه ىلإ رخفت ال »

 . 6 ناتساد نب سر لثم ةماهشلاو ةلوجرلاب ال عادخلاو



 ب موس

 . اقونوتيك هيلع درف
 "ارداغو اركام كلثم تسلو « تييحام كلال ادبع تنك ىننإ »

 : هالومل الئاقو

 :رعش

 «ربرشلل دسج ناك ألو «سأر ناكالف »

 0 هكيلم لتعتش ىذلا

 . « كيينأت عمأ ال ىتح نكميام عرتسأ» لع اقوال

 عيمج ىف لوغلا نويرصلا دراطو « هدسج نعدسأر اواصفف هلتقب نطق رمأق

 اورسأو «اقوب وتيك ركسعم اوبهن مث ؛ ( تارفلا ) ربنلا ءىطاش ىتحماشلا ءاحنأ

 .قشمد لامع ادعام تايالولا ماكحو لالا اولتقو ؛ عابتألا و لافطألاو ءاسنلا

 . ةليللا كلت ىتريخلاب اوماع امدنع رارفلاب اوذال دق اوناك نيذلا

 .« فقولا كلذ ىف هثيدحب ملعو « اقوب وتيك ىبن ا ناخوك الوه غان الو

 : لاقو هبذغ نارين تلعتشاو « هتافو ىلع اديدش افسأ فسأ

 هذه لثمو « ةبيطلا اياونلا هذه لثم ىدبب هلثم رخآآ امداخ دجأ نبأ د

 « هنقع ترم قب نم هفطعب لمش دقو « . . . هكاله ةعاس ةيدوبعلا

 . مهمرك أو ممزعأو

 .« هتياعرب رصانلا كلملا طاحأ دق وكالوه ناك دحاو مويب كلذ لبقو

 .هلعل نكلو . ىاش سراف ةئامالث ىف هريسو « قشنو ةموكح هيلإ ضوفو



 ا ا

 سيل نيدلا رصان كاللل نإ » : ىتاش لجر هل لاق ءاقوب وتيك ةافو أبن هلصو نأ
 اقوب وتيك مزه ىذلا رطق دادمإل ماشلا ىلإ رفي نأ دارأ دقو . كل اصلخم

 هب تةحلف . هوبقعتيل هرثإ ىف ىلوغمسراف ةئاملث ناخوك الوه ريسف . «هريبدتب

 كب لفتحت نأب ىضقي ارمأ انيدل نإ 2 : نيلئاق دداوج نم هولزنأو « مهعئالط
 . لوغملا ةداع ىلع ايرج الهاذ المث هولعج مث . « ةماتلا ةيانعلاب ىلظحم كك

 لجر ةثاهلت عم رصانلا كلا اوكلهأو ع ةئاهلتلا ناسرفلا ةيف لصو ةأْخو

 اوكرتي مل - ميجنتلاب هلاغتشا ةحم احن ىذلا ىل رغملا نيدلا دجم ءانثتساب و . باش

 عم مورلا دالب ىلإ هجنأ ؛ ملوصو نايوناكسليا مع الو . ايح رخآ قوام ىأ

 تئرقو ةكسلا تب رض قشمد ىفو . ماشلا دالب ىف اوقب دق اوناك يذلا لوغلا

 . رادقدنبلا ساب ةبططلا

 ؟ رصمو ماشلا ىلإ ةيناث ةرم دونجلا لسرب نأ ناخوك الوه دارأ دقو

 ؟ كلذب حمست تقول كلذ ىف فورظلا نكست مل نكلو ءاقوب وتيك لتقل مقتل

 اذهلو. هبراقأ نيبو هنبب ربظ ىذلا فالخلا بيس و « نااقوكنم ةافو ببسب

 .. ةركفلا هذه نع لدع

 ءانثأ ىجوح نب نابيش نب اغلب ريمألا أك تام ءاضيأ رراتلا كلذ فو

 وك الوه هلسرأذ ؛ ةينلا ريغتو رحسلا ةمهتب لوغوأ راتوت مهما مث . لافتحالا

 ؛ همرح هياع ضرعو « ىاكرب ةمدخ ىلإ  قاجتوس ةبح ىف همرح ثوبُث دعب



 ل مار

 ىف هيلع ىغق مث « ناخزيكنج نولاق ماكحأب المع وك الوه ىلإ ىاكرب هداعأف
 ,ىجواشلا نيدلا ردص لتق 72 / 562 ةنس رفص نم رشع عباسلا

 . اضيأ ىلوق تام مث . راتوت .لجأ نم ةذيوعت بتك دق ناكهنأ ةجحب

 قاجبقلا ةيالو ىلإ اوراسو « مهعابتأ بره نوروك ذملا ءارمألا كله نأ دعب و

 . ناليج رحبو دنبرد قيرط نع
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 ىاتئوسو نايون اكلياو تومشي ءارمألا هجوت

 لماكلا كلملا لتقو؛ نيقرافايم حتتفو « ركب رايد ىلإ

 رمأب اوراس لق ىاتنوسو فتهرايوت اكلياو تومشي ءارمألا ناك

 « لماكلا كلا ىلإ الوسر اواسرأ نيقرافايم دودح اوغلب الف « ناخوكالوه

 : لماكلا كلملا باجأف . عوضخلاو ةعاطلا ىلإ هوعدو

 « ليحتسملا ءىشلا قوتي الو « دراب ديدح ىفريمألا برضي الأ ىغبني »

 شيج ىشخأ ناو « لوسعما ممالكب عدختأ نل ىتإو . كدعوب قثوي الذإ

 ثككن لجر نباب قثأ فيك ذإ . ايح تمدام فيسلاب برضأسو « لوثملا

 دقو . لبرأ نيدلا جانو هكع نيدلا ماسحو هفيلخلاو هاشروخ عم قاثيماو دبعلا

 . ىأرام رمألا ةياهن ىف ىأرف منامأب اصيصخ نيدلا رصانلا كلملا ءاج

 . 0 ةوأر نأ قيسام اًضيأ نأ ىرأ فوسو

 لماكلا كلل بيط دقو .لاتقلا ىلع ءارمألا قفتا « ةلاسرلا لسرا علب الف

 : لاقو ةنيدلا ناكس بواق

 « نزاخلا ىف ةدوجولا لالغلاو ةضفلاو بهذلاب يلع لخمأ ال قوس »

 رانيدلل ادبع  مصعتسلاكت سل هللا دمحم ىنإف . نيجاتخلا اهلكساهب رثوأسو



 دل مسجلا

 هعم دحتاف . « هحشو هلي ببس دادغب كلمي و هسأرب حوط ىذلا « ممردلاو-

 . مهلك ةنيدلملا ناكس

 « ناسرفلا ىرم ةبكوك عم لماكلا كلما جرخ ىلاتلا مويلا فو

 لماكلا كلملا عم ناكو . نيبناجلا نم ددع لتقف « ودعلا ىلع رفو ركو.

 ةدع التف « ىشبحلا رينع رخآلاو ىلبك وأ نيدلا فيس اهدحأ : ناراوغم ناسراف

 ٠ ىفو . جاربألا نم لاتقلا اوأدب و « ةنيدملا ىلإ ةدم دعب اوبهذ مث . صاخشأ

 ؛ ناعجش ناسرف ةرشع نم برقيام التقو « ناسرافلا ناذه جرخ ىلاتلا مويلا

 . ثلاثلا مويلا ىف اذه العف كلذكو

 « ىجركلا ىروان » لوثملا بناج نم ايل ىدصت عبارلا مويلا ىفو
 : هلتقلو . لتق مث ةهرب امه راخ هدرفمب اشيج مزهي ناكىذلا»

 « كارتأل ناسرف جاه هد

 « ماقتنالا مفادب فك ىلع افك نوب رضي اوناكو

 ةياغ ىف قنيحنم كانه ناكو ©« ىرخأ ةرم ةئيدملا ناسرافلا لشد مْ

 اذكهو . نيريثك اسانأ هتراححم كالبم ناكف « هاماقأف ىعزلا ةقدو ماكحإلا

 . امهعاضخإ نع ءارمألا رع

 اقينجنم ماقأو « هرضحأف ادج رهام ونجم لول نيدلا ردبل ناكو

 ىف هتفك نم ةراجحلا قلطي اهالكذ خأو . ةنيدملا قيتحتم ةهجاوم ىف اعفترح

 زد اعتقل ءارملا ىف ايتضنم نان لملعب فارسا كاين قو: فكر



 سم #1

 قينجنملا قرحأ ةياهنلا ىفو . نيقينجنملا ةراهمل نيبناجلا نم ريثك قاخ بجأ
 . فنعب نولتاقي ةئيدملا ناكس ناكو « ىجراملا

 شج سأر ىلع وتقرأ لسرأ « ةلالا كلت ىلع ناخ وك الوه ماطا اساف

 ىتح مهناكم ىف اوتبثي نأب ىضقت هتلاسر تناكو . نايوناكليا ةدعاسمل

 اهالكن اسرافلاجرخ ىتح « ةلاسرلا غلبي وتقرأ داك امو . فاع ةنيدملا ىف قببال

 هجوتو « لم ىتح بارشلا وتقرأ لوانتف « لوغلا دونج اتتشو « ثيدحلا ءانثأ

 ءايقلأو « اكسليإ ىلإ ناسرافلا لصو ةأؤو . امم نافرطلا محتلاو « لاتقلا ىلإ

 اكليإ اوبك أو « بناج لك نم لوغلا ناسرف لبقأف . هداوج ةوهص نع
 . اداع مث اريثك اقلخ ناسرافلا كلهأ ىرخأ ةرسمو . هداوج

 « نيلطبلا رم كارثألا بحعتف »

 ا

 ةدع نالتقيو « داتحلاك موي لك ناجرخي ناسرافلا لظ كلذ دعب

 7 توق ةئيدملا ىف قبي ملو « هلك أب ماع ىضم ىتح نيرخآ ناحرجي و « صاخشأ

 ىتح اولك أو « ةتيما نولك أي سانلا أادبف ؛ كلذك ب اودلا تكّلهو ءءاذغالو

 مهنم لك ناكف « نييمدألا نولكأي اوراص مث . ناريفلاو ططقلاو بالكلا

 . كامسألاكرخآلا لكأي

 نأ ادارأو ؛ امهالكأو اهمداوج التق ريعشو نيت نيسرافلا ىدل ن نبي ملالو

 . كلذب اهل حمسي مل لماكسلا كلملا نكلو . التقي ىتح الئاقيو ةاشم اجرخم
 ١ ( جيراوتلا عماج 5 7١



 ا سابا سس

 ةنيدلا ىف قبي مل هنإ» : اهيف نولوةي ريمألا ىلإ ةلاسر نوقابلا دارفألا بتيكدق

 2 مهداسجأب تاومأ مهحاورأب ءايحأ مث دارفأ ةدع ادعام ؛ ةردقو ةقام هل دحأ

 ,سياف شيح نألا لبقأ واف . اهدلو لك أت مألاو « هنبا لك أي بألا راصو

 . « هتيجأو٠ عيطتسي قوات كانه

 اودجو « هدونج عم ةتيدملا لخد.اهلف . «وتقرأ تومشي» ريمألا لسرأ مث

 ًاصخش نيعبس ادعام ضعب قوف اهضعب مه تطقسو « وم اهناكس عينج

 « هيخأو لماكلا كلما ىلع اوضبقف ؛ لزانملا ىف اوفتخا دق اوناك ءايحأأ فصن

 فراسرافلا امأ . بهنلاو بلسلاب شيجلا لغشو + تومشي ىلإ +, اوءاجو

 هئرت لك امهماجس نالتقي اناكو « لزنم حطس قوف ادمص دقق « ناراونملا

 نأب نامجشلا كارتألا نم ارق فلكو « كانه ىلإ وتقرأ لصوف « امهمامأ 7

 .نالتاقي اناكو « عوردلاب اعنقتو ؛حطسلا نم ناسرافلا لزن ذّئدنع . امهماع وضعي

 . رمألا ةياهن ىف التق امهنكلو فني

 .. تارفلا نم ىرخألا ةفضلا ىلع رشاب لت ىف ةرضحلا ىلإ كلملا ل مث

 .نامرفلاب داعو « ةياعرلا لانو « نآ الا ةريضح ىلإ كلذ لبق لحر داق ناكو

 ماشلاىلإل ماك لا بهذ « كلذ دعب دادغب ناخوك الوه دصق ام دنعو : هزيابلاو

 ددمل رارج شيمي بهذن نأب ىذقت ةحاصملا نإ » : هل لاقورصانلا الملا ةلبانم

 دركو « دادغب حتف دعب لماكلا فا . لفاغت رصانلا نكلو . « ةفيلخلا

 . روك ذملا وحنلا ىلع نيماع ةدم ناخوك الود ىلع
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 « همئارج ةياع دعي ناخوك الوه ذخأ « ةرضحلا ىلإ ديتقاو رسأ ام دنعو

 تنأ انأمرف كحنمو « هتياعرب كلمشيو ؛ ىخأ كيلع فلسعي ملأ » : هل لاقو

 ابرإ هعيطقتب ىمأ مث 6 نايصعلا هؤازج ثروكي ليف كعابتأو كلهأو
 الجر ناكو . 1؟هه./6817 ةنس ىف كله ىتح هف ىف اهنوعضي اوناك « ابرإ
 . ةكايملا رجأ نم شيعي « ًادباع ًادهاز



 مج 7غ ددح

 ابتعلق ىلع ءاليتسالاو

 ىقرمألا ءاهنإ نم نورخآلا ءارمألاو تومشي ريمألا غرف نأ دعب

اوريس آب ناخوك الوه مهيلع راشأ «؛ نيقرافايم
 بسح نيدرام معتفأ نيقفتم 

 . اهماكحتساو اهتءلق عافترا نم اوبجعت اهترصاحم دنعو . ىأزلا هيلع رقتسا ام

 طبها » : هل لوقي نيدرام ةعلق بحاص ديعسلا كاملا ىلإ نابون وتقرأ لسرأف

 كواسنو كلامو كسأر كل قبيل « ملاعلا كلل ءالولاو ةعاطلا مدقو « ةعلقلا نم

 . كلانبأو

 2 ةعقت سع ةكحم كتملق نكت امهم 25

 6« !بمافتراو اهجاربأب رتفت الف

 « لوغلا شيج مادقأ تح ابارت ريصتس اهنإف «ءامسلا كّمأر تقلب ولو

 لمعتو ىحصنل عمتست نأ كيلعف ؛ كل نيفيلح ةداعسلاو لابقإلا ناك نإذ

 6 ثدحي امب لعأ لاعتملا للف « ىرماوأ تفلاخسو عمتست مل اذإ امأ . هبجومب

 نأ دعب مومتلتق مث « نيرخألا متدهاع دق كنإ ثيح نكلو « كللا ىلإ



 د محال

 هللا دمحم  ةعلقلا نإو . مب قثأ ال نآلا ىإف « كنامأو كدبع ىلإ اونأمطا

 فناعجشو كرتلا لاجرب ةئيامو « ةحلسألاو رئاخذلاب ةنوحشم ىلاعت
 504 دركلا

 ىرو ةراجحلا برضب لاتقلا اواصاوو « قيناجملا بصنب وتقرأ رمأف

 ناكو . رهشأ ةينامث ةدم نيبناجلا نيب اهدشأ ىلع برحلا ترمتساو « ماهسلا

 اوراغأ ؛اهيلع ءاليتسالا نع لوخملا رمت الو . ةعلقلا ةعانمب ًارورغم ديعسلا كلملا

 . اهنم ةبي رقلا نزرأو رسيندو نيدرام ندمىلع

 موي لك ىف تومي ناكف . ةعلقلا ىف ءايولاو طحقلاو ءالغلا ربظ ًاريخأو

 « نيدلا رفظم امههربك أ : نادلو هل ناكو « ديعسلا كلما ضرمو « ريثك قاخ

 سيل ذإ « ةعلقلا نم لوزنلا ةحلصملا نم » : هدلاوأ لوقي ناك لقاع باش وهو

 ءاود هابأ نبالا قسف « هدلاو هيلإ غي ملف . 6 شبجلا اذه ةمواقم ناكمإلا ىف

 . تاف ثيدحلا ءانثأ امام

 ولف . كفلاخ ناك نم تامددقل » : لوقي وتقرأ ىلإ نبالا لسرأ مث

 وتقرأ ىمأف . ةعلقلا ِلسأو لزنأ ىنإف « لاتقلا نع شيجلا فقوتب رمألا ردص

 .مدي كلما هبلاطف . هعابتأو هيخأ عم نيدلا رفظم لزنو « لاتقلا نع فكلاب

 تاعف امتإ » :باجأف 6 ... هايأ لتقي انبا نأ طق دحأ زيي له » : الئاق هيبأ

 ىو ةعلقلا ىف طرفي اليكل همامأ تيكب م « هيلإ تعرضت انك ىنأل « كلذ

 ةحلصلا لجأ نم صاملا لمعلا اذه ىلع تمدقأف « ىل بجتسي مل سانلا ءامد



 اا حج

 ةدع لفي فوس هنأو « كلا لابقإب حتفتس ةعلقلا نأ تفرع ىنأل « ةماعلا

 ةئامب ةيحضتلا نم ريخ دحاو مدب ةيحضتلا نأ ةقيقملاف . ءايربألا نم فالآ

 «هنع نيضار ريغ سانلاو هنبا لتق دقو . ايدتعم املاظ ناكهنأو اصوصخ « فلأ

 . ءاشيام هل نإف « ىبأ ماقم كلا ىنحنم واف . ىنذب فرتعم دبعلا انأو

 ىتح اهيلع اناطلس لظف « نيدرام ةكلمم هماسو « ناخوك الوه هنع افمف

 .لوغملا كولم دض ًادبأ نايصعلاو ىغبلا قي رطكلسي ملوع هكسا ؟0[ة6 ةنس

 من هلجم هلخ لح اذه تام الو «دوواد نيدلا سمش هنبا هماقم ماق هتافو دعب و

 ًاصلخم ناك. ةسايكو ذو لقاع لماكك لم وهو « روصنملا كالملاب بقلم نيدلا

 . صاوخ نم هلعجو « ةيكللا ةلظأاو حاستلا هسفف ريبكدح ىلإ ناخ نازانل
 . ةعيبر رايدو ركب رايد لكى كلملا هيلإ ضوفو « هنارقأ



 د الاس

 لاحو 6 ولْؤل نييدلا ردب ناطلسلا ةافو

 « ميركتلا ىلع هلوصح نم حلاصلا كلا هنبا

 لصولا بيرختو هدرمت مث

 ابدصن ايندلا نم لانو ؛ ان ةدم ْولْؤل نيدلا ردب ناطلسلا مح

 نم هتدوع رثأ ىلع 6-51 / 508 ةنس ىف لصوللا ىف ىفوت دقو . رووح

 ضوفف « نيسنلاو ةسداسلا تغلب دق هنس تناكو . ناش وكالوه ةرضح

 لصولل كرت هنكلو . اصلا كالا .لجت ىلإ هتنطلسو هكلم ناخ وك الوه

 نم طقس ىتح ؛ رصمو ماشلا رايد ىلإ راسو « ةذم كعل
 قيقوتلاو حاجنلا جوأ

 ٠. ناوحلاو لذلا ضيضح ىلإ

أو صرابب نبدلا نكر هيلع فطع لقو
 نئازملا ذخأيل سراف فلأ عم هداع

 تنب نوتاخ ناكرت هتجوز نكلو . اهب أبو « ةديدجلاو ةدقلا نئافدلاو

 ريسمب هئبنت ناخ وك الوه ىلإ ةلاسر تاسرأ « هاشمزراوخ نيدلا لالح ناطلسلا

 ةرشع عم ىزيربتلا نيدلا ردص كلل هرثإ ىف دفوأف « ماشلا دالب ىلإ اهجوز

 ْ . برعلا دنملا نم الآ

 « هعجو ىف قرطلا لك لوفلا دس « لص لصوملا ةنيدم ىلإ حلاصلا لصو انو

 خفنو لوبطلا عرق هغلب لمث امدنعو . وبللا ىلإ دمعو « قسوجلا ىف لزنخ
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 هشاللا نإ ثيحب لصوملا لهأ للم عزفلاو فوم ىلوتسا دقو . ةيبهذلا قاوبألا

 نم فيثك شيج اهيف ناكو . اهباوبأ قاغأو « ةنيدلا ىلإ بهذ حلاصلا

 ىلع مهضرحو «ريناندلاو مهاردلا مهبلع عزوف « لوشلاو ناكرتلاو دارك ألا

 . © ىمالاب لعي اميح رصم نم شيجلاب اندميس رادقدنيلا نإ » : لاقو لاتقلا

 ىلع قيناجلا اوبصنو سيراتملا اوماقأو « ةنيدلل لوح لوغلا دونج لزن 93

 ةراحح اوقاطأو « حلاصلا لوقب المع لاتقلاب ةنيدملا لهأ ردابف . بناوجلا

 .برحلا تمادف . لاتقل دارك ألا ةعامج تجرتو « بناج لكن م قينحنلا

 ؛ لوغلا ناعجش نم نونامث راوسألا قاسن موي تاذو ٠ رهش ةبارق ةيماملا

 ..ىلعأ نم لوخملا :شيج ىلإ مهسوؤرب اومرو « اعيمج مهيلع لصولا لهأ ىضتف

 .راصتنالا اذهب اومجشتو « جازعألا

 'ةلجعلا مهس رش « هتذوخ علخ دق نيدلا ردص كلملا ناكل اتتلا ءاثثأ ىفو

 م نايون وغادنس نم نذإب زيربت دصقف ءهنم مدلا لاس ثيح هياصأو « هقرفم

 .لسرأف « لصوملا لهأ دوعم هغلبأو  ناخ وكالوه ىلإ مدق « غاتالأ  ىفو

 . نايون وغادنس دادمإل رخآآ اشدج

 .«واربزا شوغأ » لسرأ « ملاصلا كلما فقومب رادقدنبلا لع ام دنعو

 هلإ ةلاسر « شوغأ » بتكراجنس غلب امدنعو . هدادمإل شيج سأر نع

 ,نكسلو ةماجلا تقلطنا مث . ةمامح حانج ىف اهطب رو « هلوصو ربخم حاصلا كلما

 ٠ لمحو « ”قينجنملا اهكسمأف « لوغملا قينجنم ىلع تطحو تءاج نأ قفتا
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 ىلع َرْيَسو « هلابقإ تارامأ نم كلذ دع اهأرق املف . نايون وغادنس ىلإ ةلاسرلا

 هبرقلابو . دايجلا نم ةثالث مهنم درف لك ص خ ىدنج فالآ ةرشع روفلا

 « نييماشلا اودراطو « انيك اودعأو « قرف ثالث ىلإ اومسقنا راجنس نم

 لامرلا قلت تناك صاع حير تبه ةأخو . لوخلا اومواقو اوتبث مهنكل

 أواتقو « لوغملا مهمهدف « لاتقلا ةلصاوم نع اوزجعف نييماشلا نويع ىف ىصحلاو

 ءاسنلا اورسأو « راجنس لهأ نم اريثك اولتق اك. نوقابلا رفو مرثك أ

 ةداع ىلع ايرج مهروعش اوقلطأو ؛ ةيماشلا سبالملا اودترا مث نمو, . لافطألاو

 انرصتتا دقل » : نيلئاق وغادئس اوربخأو « لصوملا ىلإ اوهجوت مث « دارك ألا

 . ةئيملا هذه ىلع نحتو ةلماكسلا مئانغلاب لصنسو « حابصلا ىف

 ةنيدملا ناكس جرخ « ىلاتلا مويلا ىف لصوملا ,نم لوغملا برتقا انف

 هذهب حارفألا اوماقأو « ممدادمإل اوءاج نويماش مهنأ نيناظ ملابقتسال

 مهنم ادحاو اوكرتي لو « بناج لك نم لوغملا دونج مهب قدحأف . ةبسانملا

ناطرسلا جرب سمشلا تغلب « رهشأ ةتس ةدم نوب راح اواظ نأ دعبو 5 ايح
 » 

 هتضخلب ام دنعو . برحلا ةلصاوم نع ناقيرفلا زج ثيحب ادج اراح وجلا حبصأف

 ءارحصلا ىلإ سانلا هجوتف « ءابوو طحق ةنيدملاب ثدح « دسألا جرب سمشلا

 ىلإ ملاصلا كلملا لسرأ اريخأو . لوغملا فويسل ةمعط اوراصف ؛ عوجلا ببس

 ىقالتأل كيلإ جرخأسو « تاعفام ىلع مالن نإ » : لوقي نايون وغادنس

 : نيطرشب نكلو تافام



 دا ماحس

 . ةفلاسلا ىنلاطخأب ىنذخاؤت الأ : اهدحأ

 ىتح هدنع ىلإ عفشتو « ناخ وك الوه ىلإ ىف ثعبت نأ : امهناثو

 . 6« ىد راب ال

 لواثت مث . ايادهلاو تابيطلا لمحي جرخو « هتايح ىلع وغادنس هنمأف

 صضعب لإ ديعو « همامأ لوثملاب حلاصلل حمسي لو 6 تابيطلا هذه وغادنس

 . هتسارحت لوغلا

 ةيب اواتقو < 155 / ٠+5 ةنس ناضمر ىف لصوملا ةنيدم لوغلا معتف دقو

 ثيحب مئانصلاو فرخلا بابرأ نم اضعب اورسأو « فويسلا دح ةئيدملا ناكس

 فلأ نم برقيام جرخ « ةنيدملا نع لوغلا لحر املف . لصوملا ىف دحأ قييم

 ىلع ادج ابضاغ ناخ وك الوه ناك « ةرضحلا ىلإ وغادنس لصو انو

 لابحلاو دبللاب هيلع اوطبريو « (ّيَا) نحدلا ف همسج اواخدي نأب ىمأف ؛ملاصلا

 عوبسأ دعب ةيللا تلاحتساف « ظئاقلا فيصلا سمش ىف هب اوقليو « ماكحإب

 رهش دعب ةيلاغلا هحور تضاف ىتح ؛سعتلا كلذ مسج مهلت تذخأ ناديد ىلإ

 ؛ لصوملا ىلإ  هرمع نم ةئلاثلا ىف ناكىذلا هنباب اوثعب مث . ءالبلا كلذ نم

 نيبناجلا ىلع هتثج اوقلع رابتعالا ليبس ىلعو . ةلجد لحاس ىلع ٍنيفصن هودقيل

 5 ترئانتو تنفعلا ىح



 ل م

 « لفسأ ىلإ كانه .:ىلم طقسو ىثالتو نفعت دقل

 ... لمعلا اذه لثم نم عبشت ملأ ...! كلفلا اهيأأيف

 « لالدو فطلب زي زعلا اذ ه تبرد -

 . « ناديدلا سارضأ ىلإ ةناهنلا ىف هتاس كنكلو



 ل لل

 مودقو « ىاكربو ناخوك الوه نيب فالحل عوقو

 دنب رد ىف هتي رهو « وك الوه برك ىاقو

 رمأ نم غرفو « ناريإ كلام رثك أ ىلع ناخوكالوه ىلوتسا نأ دعب
 رومألا مظنت ىلإ فرصنا « نكامألا ضعب ىف اوقب دق اوناكن يذلا هموصخ

 : ىاكرب يحن نم ءاتسا هنكل . ةكلملا بيترتو

 مروقا رق ىف كاملا ةدعاق ىلإ نآ اقوكتم ةبحص ىف هب ثب دق وتاب ناكأملو

 زغعادق هنإف ء ةدم نآاقلل امزالم لظو « هترسأ رابك نيب شرعلا ىلع هوسلجيل

 ,لك ىف حتي ذخأ اك بئاج لك ىلإ ىلاوتلا ىلع لسرلا لسري ناكو « كلذب
 دعب نكلو «ربك ألا هوخأ هنأ رابتعا لع كلذ لمحتي وك الوه ناكف . رمأ'

 امهنيب قاقشلاو دقللا رهظ « لبق اغلب و راتوت اه ىاكرب براقأ نم نينثا ثوم

 ةرسألا ريبك هنأولو م وك الوه لاق رمألا ةيابن ىفو . امويف اموب ديازتي ناكو

 .نأ إو « فنعو ديدهب ىنبطاخيو « لجمللاو ءايملا ىعربال هنأ الإ اهديسو

 1 : . « اذه دعب هيباحأ

 «نيماسللا ندم عيمج رمد دق هنإ : لاق وك الوه بضغب ىاكرب مع انلذ

 :مدعأو « ودعلاو قيددصلا نيب زيمبي ملو « مهعيمج مالسإلا كولم رسأ ىلع ىضقو

 .«ءايربألا ءامدب هتيلاطل ىلاعت هللا ىندمأ واف. ةيسالاراب ةروشم نود ةفيلخلا



 ل مول

 « همد بلطيل راتوت براقأ نمو « هشيجل ادئاقناكى ذلا اقون ةعياطلا فلسرأ مث

 ام دنعو. ناورش رهاظب لزتو « دتيزد ربعف «سراف فلأ نوثالث اقوب عم ناكو

 رهش ىو . ناريإ كلامم لك نم تاوقلا ءاعدتساب رمأ كلذب وكالوه مع

 « غاتالأ نم كرحت 1757 / 5+ ةنس لاوش نم ىلثلا مويلا قفاوملا جتسكس

 ىلإ ةجحلا ىذ ىف الصوف « نايون وغامس هعفو ىالقنم ىلإ نايون نوماريش رّيسو

 ناطلس اوقرغأو « لتقلا ىف اوطرفأو « نوماريش ىاكرب دنج مهاد دقو . ىنامش

 لصو 175 55٠ ةنس ةجحلا ىذ خاس ءامب رألا موي ىفو . ءاملا ىف قوج

 « نارمث نم برقلاب خسرف ةريسم ىلع ىاكرت دونج مجاهو « نايون ىاتابا

 . ىاقو برهو « مهنم ريثكل تقف

 سداشلا بسلا موب ىف كرحت «درمتلا اذه رارقب ناخوكالوه ملعأم لنعو

 كلذفو . ىاكرب برح ادصاق ىنامث دودح نم اك ةنس مرحلا نم

 ناكىذلا  ىجكتيبلا نيدلا فيس  وكالوه ىلإ نيبرقلانمممج اكش تقولا

 «قامركلا نيدلا دجيو « ناتسجرك الو نم زب نع هجاومتاو - صاخلا رب ذولا

 فو 00 لتق مهتك اح دعب و . ركسملا ىلإ مهب ىجو مهيلع ضب

 توبث دعب لتقو « مجنلا نيدلا ماسح اضيأ اوكش ءمرحلا نم نماثلاسيجلا ةليل

 ىمجعلا قارعلا ؟اح 6 كلم ىلعو » ىزيربتلا نيدلا ردص كلللل امأ . همرج

 . اصعلاب تارم امهب رض دعب امهنم لكاجت دف ناسارخ نم ءازجحأ ضعبو

لا ردص 750 ةنس مرح | نم نيرشعلاو ثلاثلا ةعججلا موي ىفو
 نأي رمأ



 لا سعال

 عضوم ىلإ سمششلا عوط دنع اواصوف « اوكرحتي و ؛حالسلا دونجلا عيمج لمحت

 ماهسلاب مهوعفدف « دنب رد جرب ىلع ةاصعلا ةعامج تناكو . « رْزخ دنيرد »

 ةيحانلا نم اوبراحو « دنب رد اوحتف « ةاغطلا نم جربلا الخ الو . مهناج نم

 . راهنلا رخآ ىلإ لاتقلا رمتسا نكلو . ةاصعلاب ةعدهلا تعقوف « هنم ىرخألا

 « ناخوك الوه دونج رصتناو « هتمرب شيملا مم ىاقو مزهنا رفص ةرغ ىفو

 . مهدد فيثك شيج ىف لِسْرَأ دق ناخاقابآ ناكو

 ريمألاب ىلْوَألأ » : ناخاقابآل ىانابأو نوماريش لاق ىاقوب ةميزه دعب و
 مهبجي مل هنكلو . 6« ةافطلا بقعت ىلإ عراسنس اننأل « هيبأ ةمدخ دوعي نأ

 نايون اكليا ريسي نأب وك الوه نم رمأ ردص دقو . ةلوجرو ةريغ مهبلط ىلإ

 « نيدرمتملا بقعتل روغودو وغرالبو نانجو ىاديجلاسو وتاب و رداهب نادوتو

 . ىاكرت دونج لزانم ىلع ءاليتسالاو

 ' نايعألاو ءارمألا تويب عيمج تناكو « كرت رهن اوربع رمألا اذهل اذيفنتو

 « مهمايخمةئيلم قاجبقلا ءارهصتناكو « موجنلاك ةليللا كلتىف عدلت ىاكرب دونجو

 لبإلاو لاغبلاو لويحلاب ةدشتع ةعقبلا كلت تناك كلذك . مهتاقدارسو

 دقف «'هلزنم ىف امقم مهشيج دونج نم دحأ نكي مل اهني « مانغألاو راقبألاو

 اوضقو « مهتك اسم ىف اندونج تلزنف ؛ مللايعو مهافطأ نيكرات اعيمج اونره

 ةوحولا تاوذ عم نورمسي اوناكو « ةعتماو سنألاو ةحارلاو ةعدلا ىف مايأ ةثالث

 . ربنعلاك ةرطعملا روعشلاو « رمقلاك ةءاضولا



 ل مو سس

 مهتيشاحو مطايعو مطزانم لاوحأ ىلع هدونجو ىاكرب ملطا ام دنعو

 ءارحصلا كلت ىف اورهظو « دارجلاو لملاك اودشتحا مهيشاومو ملاومأو

 ةروك ذلا ةنسلا نم لوألا عيبر ةرغ ىفو ٠ دونجلاو ءارمألا اومهادو « ةحيسفلا

 . رهظلا ةالص ىلإ حبصلا عولط نم كرت ره ةفض ىلع نوب راحن اورمتسا

 ءاملا ناكو . . انشيح مجارت دقق « ةاغطلا ىلإ لصت تادادمإلا تناك املو

 «ديلجلا طحت أخ نكلو . هيلع تورم اوناكسف « دربلا ةدش نم دمجت دق

 لزنو « ناريش ىلإ املاس ناخاقابا لصو اهني « نوريثكح دونج قرتف

 . كلذ دعب داع مث دني رد نم هشيجم ىاكرب رم كلذك . كلانه

 دودح ىلإ ناخ وك الوه لصو «ةيناثلا ىدامج نم رشع ىداخلا ىفو .

 لغشو « هتباضأ ىتلا ءوسلا نيمل ريمضلا عزوم رطاملا رسكسنم ناكو «زيربت
 دونجلا اوزهجي نأو « كلاملا لك ىف ةحلسألا اودعي نأب سمأف . تافام ىتالتب

 ىلع مزع دق اقوب نأ ةيلاتلا ةنسلا ىف ناَعَأ دقو . لاومألاو ةحلصألاب ةيناث ةرسم

 ىزيربتلا في رش خيلا كانه ىلإ ناخ وك الوه لسرأف . دنب رد نم جورملا

 « هيلع اوضبق ىاقوي طبارم غلب !هاف « ناتسزكل لابج قي رط نع سسجعتلل

 قلأف ثيدملا لالخ هأجاف مث . عون لك نم ةفلتخم ةلئسأ هلأسف ؟ هيلإ هوامحو
 لسققي لازال له . . . ناخوك الوه نع لعت اذام » : لاؤسلا اذه هيلع .

 : خيشلا باجاف 6 . . . ابضغو اظيغ انراحتو انداّعو انداهزو اتنايعأو اتفارشأ

 * ببس سبايلاو رضخألا قرحي ناكف « اذه لبق ايضاغ نآك كلا نإ »

 ش : نآلا امأ . « ةوشإلا فالخ



 ل مجال

 ؛هللمل ريزرملا راق ةقرحت الق-»

 . ةؤبللا .نرم نبل عضرت اضيأ ةلزغلاو

 «هلدعو هفاصنإل ةسنأمطو ةحار ىف سانلاو

 . « هضشطبو هتردق نم نوقهرم ءالذأ نوملاظلاو

 ىاليب وق نأ نينلعم اطمن ةيحان نم لسرلا لصو ةنوآلا كلت ىفو

 وغلآ نأو « هقعاط ىف لخد اكوب قيرأ نأو « شرعلا ىلع سلج دق ناك
 دالبلل اكلم هرارقإب ىّقي «ناخ وك الوه قح ىف نامرف ردصو ؛ تام دق
 نم افلأ نوثالث هيلإ لسْرَأ دقو . ماشلاو رصم رايد ىتح نوحيج فافض نم
 ترفصاو «رابخألا كلتل جعزناو ىاقوب فانخغل ؛ هددمل نيهبانلا لوغما بابش

 فيرش خيشلا لصو ًاريخأو . ةفش تنبب سبني ملو تمصلا مزاف . هاتنجو

 ةرضحلا 'تلمشف ؛ لاوحألا ةقيقح هيلع ضرعو « ناخ وك الوه ةرضح ىلإ

 . فاصنإلاو لدعلاب ةطيسبلا هجو تنيزو « ةياعزلاو فطعلاب خيشلا ةيلعلا



 دافيإ نم هدبع رخآ ىف ناخوك الوه لاوخأ

 تايالولا ضيوفتو « ناسارخ ىلإ اقابآ
 لاوحأو « ةالولاو ءارسألا ىلإ

 هتاقوو هضرع

 ىتلا ةينبألا نم ريثك قب دقو . ةباغلل ةراعلل ابحم ناخ وك الوه ناك

 ةئيدم ىف مانصألل دباعم ىنبو « غانالأ ىف ارصق ماقأت . اهئاسيب مأ

 ريبدتي ىمأي و « ةراملاو ةينبألاب ةنسلا كلت ىف هسفن لغشي ناكو . « ىوخ »

 « « دور هنيرز »2 ىتشم دصق في رخلا لح الو . ةيعرلاو دونجلاو دالبلا للاصم

 متها ثيح هغارم ىلإ لحر مث « « وتاغن تانج » لوغلا هيلع قلطي ىذلا

 . دصرلا زاجيإب

  لئاوألا مولع ثحب ىف ءاكحلا بغرب « ةكملا ىلإ اقاوت وك الوه ناك

 كَ ءاكحلاو ءاسلعلاب هطالي نيزب فتراكو . مسارلاو اياهلل مل نّيع دقو

 دقو . هتيامرب امباد نوظحم معلا اذه لاجر ناكو « ءايميكلا ملعت ىلإ ليع ناك

 « ا رصح ال ةيودأ اوقرحأو « « مهتاليخمو مهتاليوستب نيعوفدم انارين اولعشأ

 ةكمحلا نيط نم اوامعو « عقاتملا ةمعدعلا خفانملب رييكلاو ريغصلا ىف اوخشو

 . مروطفو مهئاشع نم رثك أ ىلإ غلبت مل مهخببط ةدئاف نأ ريغ ؛ ارودق
 ( خيراوتلا عماج_ ؟؟)



 ل رس

 :عادخلا ىف ىلوطلا ديلا مل تناك نكل . بياقتلاب ةربخ مل نكت و

 تارخدمب اؤقلأ دقو . مهرد كبس الو رانيد شقن اوعيطتسي مل مهف ؛ هولا
 .ىف ةريثك لاومأ تفرّصو « ءانفلاو فلتلا ةيواه ىلإ ةيب وب رلا رادتقال عناصلل

 .لصح ملام مهباود فلع ىلع قافت اللو ؛ مهبلاطمل ةييلت هيلإ نوجاتحت ام هوجو

 .ريسك لاب لغتشي وهو هرمع لاوط سئابلا نوراق هلثم ىلع

 :ةضرف ىتح ناردنز امو ناسارخو قارعلا كلام ىف كحلا ضوف دقو
 .كلذك . لضفألاو ربك ألا هلت ناك ىذلا ناخ اقايآريمألا ىلإ « نوحيج

 ريمألا ٍلسو « تومشي ىلإ سرلا 'ىطاش ىتح ناحيب رذآو نارأ دنسأ

 .نيددلا نيعم ىطعأو ؛ تارفلا ”ىطاش ىتح ةعيب ر رايدو ركب رايد « نادوت »
 . ىلع نوتاخ ناكرتو ء زيربت َلَع نيدلا ردص كلللل ىلو اك « مورلا كلام هناوري

 . سراف ىلع ونايكنا ريمألاو ء نامرك

 ,مفر دقف « ىجكتسيبلا نيدلا فيس ريمألا لدق دق وك الوه ناكالو

 دالبلا ناوبد بحاص بصنم هيلإ ضوفو « ىنيوجلا دمح نيدلا سمش بحاصلا

 .ضوفو « اهطبضو اهدترتو « اهدقعو رومألا لح ىف اهاوقو هدي قاطأو ءابلك

 . كلم اطع نيدلا ءالع بحاصلا هيخأ ىلإ دادغب كلم

 .نيغ ببسب هفسأ ىدبي ناكو « ةروك ذلا رومألا وك الوه بتر: اذكهو

 .. شويجلا ظنيو « تافام لك قالتل بابسألا ريديو ء نيدساملا هبراقأ
 دق ناك هنأل ؛ هنأش ىلعأو « ريغصلا رادتاودلا نبا نيدلا لالج ردق مفر دقو



 ا مالو

  هعابتأو هاياعر ميمج نيب هيلع ةقفش هنم رثك أ صخش دجوبال هنأ كلل ادب

 ريسلا ىلع ةدوقعم ةينلا نأ ثيح » : وك الوحل لاق موب تاذو

 هفالآ ةدع ةفيلللا تايالو ىف دجوب لازبال هنإف ؛ قاجبقلا ءارحص ىلإ

 اذإف . مهموسرو قاجبتلا لهأ قرطب ةمان ةفرعم مهل نمم ةهوجلا هذه كارتأ نم

 دض برحلا ىف عئالط اونوكي ىتح مهعمجأو ريسأ فوسف ىل كللل نذأ

 اهاضتقمب و « هزيابلاو نامرفلاب هل رمأو « هلوقب ناخ وكالوه بجأف . « ىاكرب

 لاومألا نم هبلطي أم لك نيدلا لالج اوطعي نأ « دادنب ماك ىلع نوكي

 ةمبلل دمي ىتح هلع ىف لخدتي نأ قوام ىأل سيلو . تالآلاو ةحلسألاو

 . اهب فلك ىتلا

 ةذيفنت دادغب ىلإ نيدلا لالج راس امك ةنس روهش ىو

 ليبس ىلع انايحأ ملل لوقي ناكو . ةيدنجلل اال آر نم لك جو « رمألل

 قوما مامأ اعورد كلعجيل كيب بعذي كلما نإ » : ضي رعتلاو ةيانكلا

 ىف مللتق اذإ و . ةعمسلا نسحو فرشلاب اورفظننأ امإ و « كانه اوتومت نأ امإف

 ىبسح ةيفيك نوفرعت متأو . رخآ نادين كلل نوكيسف الإو «ايبك برحلا

 نم وك الوه نم ىل نأك امهمو « مكب ىنطبرت ىلا ةبسنلا ىهامو « ىسنو

 ' نأ ىف ركفأ إو . فويسلل ةمعط ملجأ نأ ديرأال إف « غلاب فطع

 - لوغلا ْح نم ىسف صلخأو مصلخأو « ملابقإو لوغملا ءالو ضفرأ

 , .هرقب موقلا ءالؤم عدخل . « ىنأر ىلع ىنوقفاوت نأ يلع بجيف
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 دادغب رسج ربعو « مالعألاو لوبطلاب راس « دونجلا تاتش عمج نأ دعبو

 ةنازخ نم ذخأو « لبإلاو سيماوجلا نم ًاردق بهنو « ةجافخ برع مجاهو
 ءاسنلاو دونجلا عم راس مث ء حالسلاو ليخلا نم مهتاقفتو دونجلا روجأ دادغب

 زواجو « ليحرلا لبط اب راض ةعتمألاو ةشقألاو عايشألاو عابتألاو لافطألاو

 ةرايزب اوزوفي ىلايعلاو لهألا انعم بحطصن اننإ » : لاقو دادغب رسج-

 ريسنو « ىخامثو ناورشو دنب رد ىف نوكيس اذه دعب انماقم نأ ذإ « دهاشملا

 « نيدرمتملا ةجافش برع نم قيررطلا ةنوئم ىلع لصحنو شويجلاو دونجلا مه

 « رصمو ماشلا ىلإ ريسلا ىلع مزاع ىننإ » : دونجلل لاق تارفلا ربع نأ دعب و

 اووقي نأ اوعيطتسي لف. « كلانه نم دعيلف الإو « اهي ىعم ىنأي نم لكف

 . هثيدحو هناع قي رط نع رصمو ماشلا ىلإ مهتلمجب اوبهذو « هرش ءاقتا ايش

 ركفي ةدملا كلت لالخ ناكو « ًالظيغ زيمت كلملا عماسم ربخلا اذه غلب املذ

 . ةلب نيطلا ةيضقلا كلت تدار « ءادعألا ةمواقم نأش ىف ةقدي

 / 558 ةنس لوألا ميب ر رهش ةقفاولل ( واك ) ةرقبلا ةنس تلح امدنعو

 «ضرملا هدواع مامحتسالا دعب و . ديصلاو وبللاب مايأ ةدع لغش ١؟65---4

 عيب ر نم مباسلا ءاثالثلا موي ىفو . شارفلا مزاف « همسج ىف لقثب رعشي ذخأو

 تدأ « هرثأ ىلع ةيشغ هترتعاذ ؛ نييئاطخلا ءايطألا ةروشمب الهسم لوانت رخآلا

 ظ . ةتكسلا ةلاح ىلإ

 ءايطألا نمت دف ؛ لاوزلا ةطقن تغلب دق ةايهلا تاجرد تناك امل نكلو



 نم ل د

 غارفتسا ليبس ىف دوهلاو ىعاسملا نم هولذبام مغر ؛ةلعلا هذهعفد نع نوقذاحلا

  ءاضقلا عم ءاود ىأ الو « ريدقتلا م رييدت ىأ عفني مل اذكعو . هنطب ىفام

 ربظي ناكو « ةطورخلا ةناوطسألاك « ةباؤذلا وذ » م رهظ تقولا كلذ ىفو

 عساتلا دحسألا ةليل ىف ىربكلا ةماطلا تعقو « مجنلا كلذ ىنتخا املف . ةليل لك

 .ةيسمش ةنس نيعب رأو نامث هرمع ناكو . ٠56 +0 ةنسرخألا عيب ر نم رشع

 دقو . وتانج لحاس ىلع ءاقبلا رقتسم ىلإ ءانفلا ةلحرسم نم لصو ذإ « ةمات

 .تمنو '. « ناكراوخهدل » هجاوملا « وهاش » لبج ىلع ريبك يرض هل ىقأ

 . ةريقلا كلت ىف هتوبات نفدو « هتاركسعم ىف ءازعلا مسارم

 : هتاثر ىف ىموطملا نيدلا ريصن ملاعلا ديس لوقي

 «ءاتش ةغارم وكالوه لخد امل نع -

  هرمع نم ةبون رخآ لزألا ريدقت لمج

 ءدحألا ةليل ىفو 558 ةئسلا تناكو

 . رخآلا عيبر نم ةرشع ةعساتلا ةليل تناكىتلا

 حيبر رهش نم نيرشعلاو نماثلا قفاولا « ىدنكيأ » رهش ةرغ ىفو

 كلذك تام مايألا كلت ىفو . ناملا ةدلاو نوتاخ ناكيا تيفوت رخآلا

 .ىلاثلاو ةرخآلا ىدامج نم سماخنلا سيما موي ىقو . ىجكتيببا وغلا ريمألا

 45/158 ةنس ناضمر ةرغ قفاولا « راكوه » ماعنم « نوش » رهش نم



 مس معلا

 هيبأ نم ناخوك الوه ىلإ تلآدق تناك ىتلا « نوناخ زوقود » تنام

 ةافو ىلع امون رشع ةسمخو ربشأ ةمبرأ ىم دعب اهماقو تناكو . ىولوت

 . مايأ ةثالثب اقابآ سواج لبقو « ناخوئسالوح

 هرشن ىذلا ناخ رك الوه خي رات ىبتا

 ريمرتاك

 نييناخليإلا خي رات نم لوألا ءزجلا وهو



 مس

 باشمللا ىحي : لقب ةمدقح

 لورا ل

 عاقوممع- "ورع (0 بها عرمغاع ريمزت اك ارامنيتبا ىسرفلا قرشتسال مدقق

 اا دا دير حب ا
 ةيسايسلا نيدلا ديشو ةايح لوألا ءزملا

 هدوم
700 

 لوغلا ةمدخم هقاحتلا

 ثادحأ نم اهم نرتقاامو نازاغل هترازو.

 ثادحأ نم بم نرتقاامو وتباجوأل هترازو

 . ثادحأ نم اهب نرتقاامو ديعس ىبأل هترازو,

 هلتقم

 دمت نيدلا ٌتايغ هجاوملاا هئبأ : هدالوأ ةايح

 هئانبأ ةيقب

 ىديشرلا ميرأا : هثاثشنهح

 نوت

 ىو

 تل

 مم



 ببث ععاب

 .ةحفص

 ااا ةيبدآلا نيردلا ديشر ةايح ىتاثلا ءزْل

 7 هتفاقث

 5 هتميق نايب و حيي راوتلا عماج باتك هفيلأت

 0 ىرخألا هتانلؤم

 ع راثألاو ءايحألا باتك-١
 ١م ( ماص ) دم ةيمأ ىف ةلاسر - ؟

 14 تاحيضوتلا باتك
 1 ريسافتلا ماتقم باتك  غ
 -7 ةيناطلسلا باتك .ه

 16ه قئاقللا فئاطل وباتك-

 م١ ةيديشرلا ةعومجما
 هعافدو تافلؤلل هذه ببس تاماهتا نم هيلإ هحوام

 16ه هسفن نع

 ل قئاقحلا نايب باتك -

 ادم هتافلؤم ىلع ةظفاحملل اهذختأ ىتلا تاطايتحالا

 154 ىديشرلا فيناصتلا عماج

 ىلاثلا مقلا

 فاك ىنازاغلا مسيراتلا

 فاك خييراوتلا عماج باتك ةمدقم



 بس ا”"ثكهد

 ا

 ككلكفلا ناخوك الوه خيران نم لوألا مسقلا

 فل هبسن رك ذ

 ف هئاسن لاوحأ ليصفتو حرش

 فان كنف ناخوك الوه خبيرات نم ىناثلا مسققلا

 فذ شرعلا ىلع هسواح ةمدقم

 ىلإ وكالوه شيج ةعيلط ىف اقوبوتيك باهذ
 ١ «مخ ةدحالملا عالق

 ركسعم ىلإ ناتسهق مشتحم نيدلا رصان مودق
 :ةدلخ . ناخوكالوه

 توملأ بيرختو ناغماد ىلإ ناخنوكالوه هجوت

 ا هاشروخ عاضخإو ءرس هبنلو

رلا دالي نم وجاب لوصوو؛نادمه ىلإ وك الوه هجوت
 6 مو

 ءادتباو « ريزولاو رادتاودلا نيب فالخلا روبظ

 فذ ةفيلخلا ةبكن

 ع ظ ْ ناخوك الوه خيي رات نم ثلاثلا مسقلا

 "50 ةفيلخلا نيبو هنيب لسرلا ددرتو ناخ وك الوه هجوت

 "7  دادغب حتفل شيلا بيترتب ناخ وكاله لاغتشا ةصق



 د سيال

 مالسلا ةنيدم ىلإ نان وكالوه شويج فحز

 اهملع ءاليتسالاو

 نايون ويقرأ دي ىلع لب رإ ةنيدم طوقس
 ناجيب رذآ ىلإ ةدحاللا عالقو دادغب لاومأ لقت

 دصرما ءانب و « ىسوطلا نبدلا ريصن هجاوملما ةصق

 وك الوه ىعأب

 ءاليتسالاو « ماشلا رايد ىلإ ناخ وكالوه هجوت

 بلح ىلع

 ىلع هتحي رهو « رصم ىلإ نايون اقوب وتيك هجوت

 نيب رصلا دي

 « نيقرافايم حتقو ركب رايد ىلإ لوغلا ءارمأ هجوت

 لماكلا كلما لتقو

 اهتسلق ىلع ءاليتسالاو نيدرام ىلإ تومشي ريمألا هجوت

 حلاصلا كاملا هنبا لاحو ْولْؤل نيدلا ردب ناطلسلا ةافو

 مودقو « ىاكرب و ناخ وك الوه نيب فالكلا عوقو

 وك الوه برك ىاقوي

 مث « هلبع رخآ ىف تاخوكالوه لاوحأ

 ار

554 

 و

 نفل

 م

 سعت

 انففم

 انادذلا

 نانو



 سل سال

 فاشح

 صاخشألا ءاوسأ مس

 سوو سب : نايون (ىاتبا) ىلتابآ

 ىولوت نب ناخوك الوه نب ناخاقأبأ

 "41 + 44 : ناخزيكتج نب ناخ

 ها“ : نيدللا ديشر نب هارب

 مم : (نيدلا جلت ) راتخع نب ميهارإ
 م15: (وبكاج هنيا ) ىكيب هنبأ

 نب نيدلا فرش رظنا ) ىزوجلا نبا

 ْ . ( ىزوجلا

 مك ل42 554 : شونرد نأ:

 : (ليبرا ماح) ىواعلا هيالص نبا.

 ف تضف :

 مم : (نيدلا حتف ) ركنبأ
 17826 1١ : دوعسم نبأ:

 : ( ناغ .:ريدلارايتخا ) لركم نبا

 مأأ

 ؛"10/ : ( خيشلا ريمألا ) قاحسإ وبأ
 نم مدح هل

 هيلع حون نب ثفاي) ناخ هجب وبأ
 " : ( مالسلا

 هب هس عم: مآ ركب وأ

 ؟إ# : هفينح وبأ

 (ناخرداهبديعسوأ ناطلسلا)ديعسوبأ
 مؤويهزا فاه عا ع 5

 ليوا كن فن دن ند

 ؟ةيع : صعتسلا نب دمسأ سابعلا ونأ

 : مصعتسلا نب نمدرلا دبع لضفلا وبأ
 "و لح

 6 : يصعتسلانب كرابم بقانملا وأ

 + : ىدر ىرغت نب نساحلا ونأ

 5 : ناخوك الوه نب ىاجوأ
 . 707: ىجاكيا هجوجأ

 ققفح ىجكتيبلا دمحأ

 ::( ناخوك الوه نبا ) رادوكت دمحأ

 رمل 54 امك



  #ئرم( د

 م١١ : ناخ سلطأ ّْ انك لنك مكآ
 ناني :واريزأ شوغأ د5 25ه : ( نافابرأ) نوواق ايرأ

 184 : نوديرفأ 185: ناودرأ

 م : نوطالفأ ؟ه : وطسرأ
 م.م: سديلقإ | 45852 4١ ءمسإ : اق نوغرأ

 مه : ارق الأ كيل
 ويئاوأ رظنا : ( ناطلسلا ) وتياجلأ | "5562076 :١5 ناخ نوغرأ

 46ه : غلتق ىلجلأ ىاكلوأن ب وتغروأ «ىوتقرأ ) ونقرأ

 « م5 : (رادليا ءردليا ) ىادلا سرب سلا ء 585 : ( نايون

 قاد ( هفيلخلا ١ نيمألا م/م : ىلاماسلا دجأ نب ليعامسإ

 "4 وكرات 909 : ( روميت قشإ ) روميت غيشإ

 3ىم؟ , ؟١٠6 : ىنزوزلا نيدلا ليصأ

 نحن

 7 : رام هيردنأ

 "مر : (ريمألا ) ونايكنأ

 | ففي ل

 : ( ةلضفلل وتياجلوا هوز ) وردا م.و. : نايون ىاكرأ
 لا 5,5: ىجاكيإ قاقيرأ
 :١٠ ككيب غلأ | وخأ (اكوب خيرأ ) اكوب قيردأ

 .. 754 : (ريمألا ) ىجنكتيبلا ولأ | 554 ء 5 : ناخوك الوه
 1 مول وسو مس ا الك

 :  ككرزب ريما) : نايون / ٠١ : رايدنفسإ
 - ممم : ردنكسإلا



 دل معو

 كييأ نيدلا دهاجم رظنا ) كييأ

 ( رادتاودلا

 نر ىلحلا كبنأ

 169 : نورب ىد لتيكنإ
 / 5 .٠

 ١1م5 : ناوريش ونا

 ؟ة#ئ* : نوناخ هنغر وأ

 « 774 : ( قاتوق وأ ) قاتوغر وأ

 فق
 مم ١5ه مع: ىاتركوأ

 :ناخ نوغرأن ب (ناطلسلا ) وتياجل وأ
 أ اكرم ا كه ع وعل

 ؟/8 : روميتيإ

 6 : (ريمألا ) نيمنربإ

 « 377: (روميت شيإ ) روميت اسيإ
 فر

 هال : غلتق نسيإ
 "1 + 790/ : ناكروك اقوب وسإ

 دعس كيانألا تنب ) نوتاخ شيإ

 774 : ( ركب ىأ نبا

 ١" : ناخ كنوأ نب وقيإ

 2, 6564 2ع "عطا عأوب

 قع م, الت (غ*##ع عم(

 2١80١55 عقل عقل

 ؛« ١542 أ 6ء4 52+

 : ( وك الوه ةدلاو ) نوتاخ ناكيإ | ء ٠8" « هك ءلحس ومد

 55 "14 ع هع

 ” : غلتقليا | « 568 « 57 : نوتاخ ىاجلوأ

 ١78 : ىجاكيا ليا | ؛« 394 ءوسو عمسإ سس

 ء[كؤم مرت ع اب: نايوناكليا ؟ةك

 5752 5514134 "اء او/ | :( نا زيكدج وخأ ) نايون ىجنوأ

 (ب) ١

 ؟*١1 : (ناخوك الوه تنب) اباب | : ( تيارك ةليبق كلم ) ناخ كنوأ

 "84 ع 59 : وتاب "1



 لاس موال

 احب : ىتولوجيي ىشتودأب

 مل : رديأب

 م ع 18ه : ودياي

 ؟و1 : ىناوحختلا ىلمت

 "ه٠ : ىثح

 :(ناجنيدنب ىضاق ) ىكيرد نيدلا ردب
 قفل

 : ( صولا كلم ) ؤلؤل نيدلا ردب
 عطل عاكؤك عذرا اوم

 7ك ع ل او

 2/٠ « 759 : دوم نيدلا ردب

 ٠٠١6 : رداهم ناترب

 : ( هكرب «اكرب « ىاكرب )ناخ تكرب
 الا عام اا كا

 , زا ا ل ا

 م٠: نايون ىاب كنورب

 ؟ا/ه : ىريساسبلا

 : ( ىناكسشنرفلا بهارلا) سيلاكس

 ب

 م٠ : ىجاكيا ناغب

 مسع : وغرالب

 + ىجوج نب نابيش نبا ( هغلب ) اغلب
 احب ع خلل ع ارك ام

 ممم : لبق اغلب
 "هك ىب اغلب

 .نايلس وبأ نيدلا رخ ) : ىتكانبلا
 1576 17 : ( ىتكانبلا هلادبع

 , 18# : ( نيدلا نكر) رادقدببلا

 ما عل

 و5. : نيدلا ديشر نب دمت نيدلا ءاهب
 م.5 : (اوقنألا نبا ) رحتذوب

 7١" : ناكروك ىجلاروب

 "2 : نيحقروب |

 "24 254 : (ريمألا ) ىزوب

 « 554 : (روميت ىاقوب ) روميتاقوب

 4ك 2 ه5 0 عه ع 65+

 «الؤك 2( "مكي علم طم

 "7001 ل ا

 0 مم

 . 004 6896 : ىحكيأ نيجاقوب

 + ناشوتاخييك ةدلاو نوتاخ نادقو

 :ه . 5



 ل "هو نحو

 بهل : ليرإلا هيالص نب نيدلا جات | تاخاقإبآ ةجوز ) نوتاخ ناغلوب
 ساق م4 771 : ( ىمظعلا .

 ١هه « 1٠64 : ىنمؤم نبدلا جات | :١١ ( ناخ نازاغ ةجوز ) ناغولو:
 ه2 : ( روطاربمإلا ) تيسات '” دم ل اكآ ناقولو
 .نب دمحأ رظنا ( رادوكت ) رادوك ات مري : اهآ نايب
 ناخوك الوه كي : رداهب ناترب نب رداهم اكوسي

 .لالج ناطلسلا تنب ) نوناخ ناكرت | 516 : ( ىجوج ةجوز ) شموسكيب
 معرب مص: ( هاشمزراوخ نيدلا "6: نيحيب

 هر. : ىسافلا نيدلا قت | ٠ (ب)
 1 ه١ : لوغوأ ردوكت ( نيدلا نيعم رظنا ) هتاورب
 .روقكس نبا (ريمألا ) لوغوأ رتوت | نايونااغأ دالوب ) كنا كتيجدالوب

 هالرلال 566741: ىجوج نب | ل4 1: (ريكألا
 ميس يسب ع سال ءا1ا/ ١49 :اورك ال ىد قدي
 مس. : جادوت ال١ 55: نبدلا ديشر نب ناطلس ريب

 معرب ع مجو : رجابم نادوت م.و: نايون ىاتيجليب
 7 : نيسوت (ت)

 ممم٠ : روميتأقوت | 0م« :١" دمع لضفلا وبأ نيدلا جات
 مب: (ا6آ ُتادبع نبا ) روميتقوت | « 4+ مك ملء مك ع

 زوقود رظنا ) فتوتاخ زوقوت
 (نوتاخ 1 : ريبكلا رادتاودلا نبا نيدلا جات
 ! اي

6 
<2 

 بنو ع 791 : نوتاخ قتيقوت



 0 م

 عمم : ( قربكتم نيدلا لالج مس. : ىشخم لاكوت
 2 عام عمال ياسو وق ٌ ؟ه٠. اا : لكوت

 سضفم تضل | ؟؟ه ع ؟؟4 : نوتاخ نولوت

 « ٠١ : نيدلا ديشر نب نيدلا لالج | .ناخزيكتج نبا ( ىلوت ) ناخ ىولوت
 اء اياك ع تع نقلل تفل ل

 ١١9 : ىمورلا نيدلا لالج 7-3 : ناكروك ر كنت

 1؟5. : ىبرعلا نيدلا لالج | « هال « :5 : نابوج نب شاتروميت

 نسح نب دمح نب نيدلا لالج 7”
 "هو. : ( ناماسمون ) . م4 ه5: ( ككنل) روميت

 5 : للوقاعلا نيدلا لامج | ٠ )جر
 :( ريخسلا رادتاودلا نبا ) نيدلا لامج مس. : ناكروكو قاج

 ل 215 : ( ىادب هك) وبك اج
 : ىيوزتلا ىاقرقلا نيدلا لامج #7 : كب ىلاج
 م ٠ 2 *74 : نوتاخ ىجرواج

 م.م : رهاط نب دمج نيدلا لامج | « 55٠ , 58 « ؟"4 : نوغامرج

 ”؟.ه: نار دع نواح عرج ال

 94 : باكشوج ' 791 : روميتكب رج

 ”او ع 984 ع 798 : روقموج مم : نانح

 ( 758: ىحوج نب ناكروك هموج ١١١ : ىراخبلا نيدلا لالج

 7 | ه4 : نارح نب نبدلا لالج

 من. : ناكروك كاجيج | ناطلسلا ) هاةمزراوخ نيدلا لالج



 م ا

 : ( نانزيكنج تنب ) ناكحيج
 وس

 ا 594 : شيج

 )ج)
 م6١ : ناخ زيكنج نب ناخ ىاتغج-

 ع ال425 4 عمم : نابوج

 "اه ع( هال هت ( ها" اة

 2ك « مم « مق : ناغزيكس

 ع(ال٠+ 2 5 اللا ىلك ملال

 2النز لككذعي ١ 6هعا+!؟

 | 2 )"52 15١م9 عا

 امك ا لنا ءلوعايا لأ

 الم كدا 5١ عامك

 الذم ملك 2 ل9 ا؟906

 2ك فرار فض 7 خا تفل

 (امالإ ب اكل م ن5 2 "م

 موا ا ل١ ع ملل ع ابك

 نذلمل

 )حز
 ٠١٠66٠١١ «ه : هفيلخ ىجاح

 هم « ها" : ىدنتلد ىجاح

 روميت ىاغط نبا ) ىجاح

 مب. : ( ناخوك الوه نبا

 ضف ال : وربأ ظفاح

 م : ( ىنلا ) لايقزح

 :(ككنبرد مك اح )هكع نيدلا ماسح '
 ,. "15 ع اللا م بلال

 د افشل مجينلا نيدلا ماسح

 نانانإ

 ا151 - تبأث نب نأسح

 :(ثكرزب نسحخيشثا ريمألا ) نسح
 الا

 ؟ هر : حابصلا نب نسح

 ؟غ٠ - ىلاردنزالا نسح

 ؟ ه2 ديمأ ككرزب نيد نب نسح

 ++: ىنيوزقلا ىقوتسلا هللا دح
 نادي : ( ناخ وك الوع تنب ) ىتح

 هلو 1١535 : ىزارلا رديح

 نكح

 (خ)
 : (وتياجل وأ رظنا ) هدنيادخ |

 ( خجيراوتلا معاج 88 )



 د "نك ااسم

 .4 5٠١ : ( زوقوت ) نوتاخ زوقود | ( روميت شيإ « روميت اسيإ ) هدتب رخ

 : ناخوك الوه نب ىاترقنوق نبا
 ففو

 (وتباجل وأ رظنا ) هدني رخ

 -(نيدلا ءالع نب نيدلانكر)هاشروخ
 < ؟846 + 748 : ةدحالملا كلم

 2( "ها "ه+6ع 525 25

 ( "هه 2(ا"ه56 عت ع ؟ها؟

 ( "55 2( ؟هرا( ؟هأاب ( "هك

552" . 

 2155  !"؟8 ( ١٠١ه : ريملتوخ

 ” داس

 (د)
 186 : اراد

 4 : نايون رباد

 ( كبيأ نيدلا دهاجم رظنا ) رادتاودلا

 م6١ : ( رحذوب نبا ) ناموتود

 ع2وم ؛( مه , 9 عمق ماشتلود

 1١

 نيود روغود

 و املحلا ع 502 ع الرا ع ااا

 مدوأوؤ 6195 ع عكا

0 
 ؟4و. : ةلودلا سيئر

 ؟و.ه : ( ةفيلخلا ) دشارلا

 ؟و4 : ( ةفيلخلا ) ىضارلا

 رتسلا ) شئر ( :٠١8 ١١72 4
١ 

 "له اظل. : مسر

 ؟54 : ( ةفيلخلا ) ديشرلا

 .(ال 45ه( #8 : نيدلا ديشر

 ه١ ه4 21١265" ١ 2 1١5 مل

 455١2 2+5 لك ع ا 6ع كال

 ىى "7/64 "6" 6 65ه 2( 55 ع "9

 4 552 "اا 0 201 ٠

 4قاأ ؛« 5٠ (,اال "هع ال"#ة

 ه4 58 (25ا9ل 2252 2" 2 5"

 -. هىعكي هلع هالي أ ع٠

 .« الك مالال ع,ال+ عمق هال

 4 معا( الذ ع الغاوي الث ع( اله



 ب مثههادس

 | ع( 55 ( و١ 25٠ 0 ملكيملا

 2( ٠١٠١ + 5ك ( ريكو ةال يوك

 ,ءال١اإل ءلءمء لك الأ

 ء2لكتع عع م ءككأ

 لب نام علك علال

 ءاززم لو عال الخف

 ءاقه5 فلمك(غ؛ ا!ؤؤذ (ا١غا/

 ع اوالا 2 لكم لك لكل

 مل ؛ ؟١ا/ الاخ الامم

 :54٠0 ( مورلا ناطلس ) نيدلا نكر

 نكمل

 (رادقدنبلارظنا ) رادقدنبلا نيدلا نكر

 هرب: نم ىلأ نب ةئيمر

 ١82 : وسور

 ؟؟6ه :وطير

 هال ؛ ها” : ىروشر

 ١2؟ : ( نيدلا ردص ريزولا ) ىتاجيزلا

 ١١5 ع1

 ميم ىدق: ىناوحختلا كنز

 (بلحناطلسرزو) ىظفاحلا نيدلا نيز
 نادم لن

 (س)
 ؟78 : شلملاتاس

 مب 7؟م : ىنأس

 ممثله , ؟*85# : نايون ىلاس

 + ( ىاديجلاس ) نايون ىادنجلاس

 : مجع م

 2 ( سراف كباتأ ) ركب ىلأ نب دعس

 نكمل تشكيل

 ب٠4 : نيدلا رتظم كياتألا نب دعس

 < 877 : هكع نيدلا ماسح نب دعس

 ف

 .« 186 16 : ىجوأسلا نيدلا دعس

 2ه605 258

 2 (نيدرام ةعلق بحاص ) ديعسلا

 فل قع

 4 ( ةفيلخلا ) حافسلا

 م6٠ : روقتكس

 1؟2 : ىساس ىدرتسفاس

 يل. : ( رعاشلا ) ىجواسلا ناداس



 دب ! قابس

 : ناخوك الوهنب وجالوه نب ناملس
 ؟3

 كا نككمخلا مجر, نب هاشن املس

 2( علل 2 "ىلع م 5 ع اا

 , [5ؤ+ ( ىق

 مم : نايون وغامس

 ,٠ : لوغوأ ىاتنس

 سس. ع مابقي ع ”"02.: نايونوغ أ دتس

 80م. : نايونروتكتس

 | ١ نزلس جتنس

 نريدلا باهش ) ىدروربسلا

 7؟ : ( ىدرورهسلا

 (ىجاتخألا ىلتوسوم ريمألا ) ىاتوس
 اناروأما اش

 ؟؟ه : ىاكوس

 مساوي وك ؟لا؟ : ىاتتوس

 هإ]عء45: (ريمألا ) موس

 ؛ مم ا ؟ىب 2ع مما : قاجنوس

 مكلارب مذ و كؤاا ءاكمرك

 مب ع9 : نوتاخ نيجئنوس
 شمالوس : ٠

 ٠١9 : ( ىجدابيش ) ىجوايس

 ٠6١ : ىنادمحلا ىلع ديس

 ؟غو : (رزولا ) انآ نيدلا فيس

 ؟25 ه4 : ىجكتيبلا نيدلا فيس

 ماري كا كحك

 1١ : نا قداص نيدلا فيس

 ١8٠ : جلق نيدلا فيس

 322 ليكو نيدلا فيس

 (ناخىولوتهجوز ) قكيب قيقوق رويس

1 

 (ش)
 مابه , 7094 : ناكروك ىداش

 غو. : ريمأ هاش

 ١٠؟ و : ككنل روميت نب خرماش

 015 ١51

 ؟مه؟ ع؟ه٠ : ءاشنهاش

 ؟44: ىلابارسلا نيسح نيدلا عاجش

 « "8 : ىزومجلا نب نيدلا فرش

 ؟ةن ع "لك عي "ىلا ب ا0ا/٠*

 وبس : ىناتزلا نيدلا فرش |



 دس ثواب اب

 نب نيدلا ديؤم نب نيدلا فرش
 ؟ةب ع(": ىعقلعلا

 ( نبدلا جان نبا ) ىلع نيدلا فرش
 و

 ؟ه؟ : ءاشناورش

 مسج ع, مسو : ىرزبتلا فيرش

 (نيدلاديشرنبا )دمحأن يدلا فيرش
 ىف تدلي

 ما : نيددلا جات نب نيدلا سم
 سم : نيسح نيدلا سمش

 : نيدلا رقظم نب دواد نيدلا سمش
 ماك

 :(ةاضقلاىضاق )ني وزقلا نيدلا سمن
 م

 م عر نيدلا سمش

 وسو : ( كللا ) ترك نيدلا سم
 قدح

 "هز : كليك نيدلا سمت

 ممم : ىنيوجلا دمت نيدلا سمت

 7١ : ايركز دم نيدلا سم
 موس : ىلاجنرلا نيدلا بابش

 19 : تديمث

 نوخيش : 1٠

 سس ؛ ؟مك : نايون نوماريش

 ش 0#

 (ص)
 : ( كللا) ٌولْول نيدلا ردب نب حلاصلا

 نايما قان

 : (كللل) ىزيربتلا .:ريدلا ردص

 يمر ل ع رب ناب

 ىلإ وك الوه لوسر ) نيدلا ردص
 ؟هو ٠" : ( ءاشروخ

 مام: ىجواسلا نيدلا ردص

 (نامجردصب بقلاربزولا )نيدلا ردص
 ىاجيئزلا رظنا

 , د( رخفلا لأ نيهْللا لضف ) ىعاقصلا
 ها معال

 (ض)
 غال : كاملا ءايض

 (ط)
 ؟5.6 : ( ىسابعلا ةقيلخلا ) مئاطلا

 ؟5؟1/ : روميتشاط



 د "هر

 نب روميتوكنم ربا ) وجئاط
 72 : ( ناخوك الوه

 . 7 : نيدلا لالج رهاط

 "م: اقون رباط

 ١٠ا/ : ىريطلا

 مم٠.: ( ناخوك الوه تنب ) ىاقرط
 "؟م. : ناكروك ىاقرط

 ؟؟/م. : ىاغط

 ؟؟9 : روميث ىاغط

 مله : كبل رغط

 ؟؟5 2 ؟؟6 : ىاغروط

 قاجوقولع : ١74

 ؟م. : قوط

 ؟؟م : ىجاديا ىادالوط.

 ؟7"غ : رداهم ريط.

 ١١ : (وتياجلوا نبا ) روقيط

 (ظ)
 5: ىجكتيبلا رالبس نيدلا ريبظ

 ؟ه+ ؛ ”©56

 (ع)
 "ا/ه : سايعلا

 7س: ( هاشلا ) ريبكلا سايع-

 مهرس : (ريمألا ) نمحرلا ديع

 ه : ىدتئرمسلا قازرلا دبع

 « 1؟6 « مك: ىواضيبلا هللا دبع

 ١اكمعء اطالع لاك

 : ( نيدلا ديشر نبا ) فيطللا ديع

 ا

 : ( فاصولا ) هللا لضف نب هّللادبع

 ىلا « 2١ اال

 ؟؟6 : ( ريمألا ) برع

 4 : ( مورلا ناطلس ) نيدلا زع

 سول عسل

 ؟44.: رهاط نيدلا رع

 عال ع عال: ىدهوق نيدلا زع

 ممم : ( هجاوملا ) زيزع

 « "58 2 51/ : ( ىضاقلا ) نيدلا دضع
2 

 م.م. : ىثاجلا نيدلا ءالع

 : ىنيوجلا كلم اطع نيدلا ءالع

 "2 كى 219 ع حلب اك

 : ( ةدحالملا كلم ) دمت نيدلا ءالع

 ؟هؤ 2 525 ع 552 2 58



 ها ولا اسس

 >(نيدلا ديشر نبا ) دم نيدلا ثايغ | <.« 4م : ( ريزولا ) دمت نيدلا ءالع
 ؟ هه : ردابم ىلع

 "16: (ريمألا ) هاشداب ىلع

 : ( سي وأ ناطلسلا نبا خيشلا ) ىلع

 الا

 ع. 5و ع2: ىلاليجلا هاش لع

 ةىض ع5 ع2 ة:هع 5“ 2 ع'؟

 هةر 6 هال عةق ؛ ما"

 ممم : كلم ىلع
 كمدخل : ىدزبلا ىلع

 "96 : ىنيوزقلا رمع نيدلا دامع
 ش 4 : ىلفلا نيدلا دامع

 ؟ا/ه : رافصلا. ثيللا نب ربع

 (غ)
 1١ ١8 : ( ناطلسلا ) ناخ نازاغ-

 ءاميذلال4 ال 216 عل

 (ىاس/ ىف املأ ( الا تلال

 ءاللر عل ؟ه عقل قع عمم

 عال ا 1مل ( لمال لذ

 ؟؟ىل ع الب ع ك5 عا

 اهو. 14 : ىلازغلان

 5م 252 كا كح ع(عه8

 "ىو كك

 نيدلا ءالع نب ورسخيك نيدلا ثايغ

 (ف)
 م7 : هرك نب نيدلا حتف

 ىتك انبلا هللادبع نايلس وبأ نيدلا رك

 ( قتكانبلا رظنا )
 59 : دمحأ نيدلا رك

 م. : طالخألا نيدلا رك

 (ناويدلا يحاص)ىتامادلا نيدلا رق |[
 ؟دم ارح رم عاد

 ١ هو : ىزارلا نيدلا رخ

 مءال : قاسلا نيدلا رك

 ؟مك : ابرق

 ٠٠ : وجنف

 ا١؟ 5 : هوف

 ه9 : نيهوف



 دل سيء

 (قلا
 «94 : ( ةفيلخلا ) ماقلا

 ؟و.4 : ( ةفيلخلا ) رداقلا

 ؟و.غ : ( ةنيلخلا ) رهاقلا

 ؟ +8 : ننموتود نب ناخ ودياق

 259 م (رقنسارقب فورعلا ) قاجبق

 ّْ "رم ارز

 «1 : (ريمألا ) قاجنوس راتق

 ما : (ريمألا ) انبغلتق

 15+18 : 1 : (ريمألا ) ءاشغلتق
 ؟؟١ : نوتاخ هاش غلتق

 نب روعيت وكنم تنب ) قواتت

 578. : ( ناخوك الوه

 "ملا « 551 (ريمألا ) نوسدق
 ؟ هيه 9596ه : اقوبارق

 +هيم ء3>م؟ : ىاتارق

 ؟؟ : ( ودياب ةدلاو ) نيجارق

 مس. : (ريمألا ) نايجرق

 م.و د ناكروك ىجرق

 , 15 نيدلا بطق

 موس سلال عط»إ عما ١ : نطق

 ملإ "هع خا

 "كا : ىلإق

 427+ 5٠ : نآاق ىاليبوق

 سمج

 مم : ناقواتوق وأ ناقلتوق

 "مهي ؟؟ع , 39 : نوتاخ ىوتوق

 موو عسب ( 5

 شروق :١١

 ؟؟9 : شمروق

 4 581 : يىحوجح نب هدروأ نب لوق

1" 

 م:و : نايون ىاموق

 ؟؟ : ىاترقنوق

 "28: ىجب وق

 5/3 : نايون قايق

0 
 هرم صاح : ( كللا ) لماكلا

 امم للا

 .:( نوناخ نومرك ) نوتاخ نومارك

 فحأ

 "15 :نايون بك
 مبو: كحوك



 ل ميل

 778: ( نيجنودرك ) نيج دروك

 11 هز سون : اكليا اكرك

 فذ

 7١" : نوتاخ ىجاكوك

 ؟هم : ديمأ كرز يك

 : نايون اقوبوتيك
 2( 55ه 2 "هزم عامل ع خخ

 1 ع عمو

 (اكؤأ ؛ء"26"5 كذا 2!

 0 درا الل ع دكت “و

 للا ل رتل يللا 0 لا ل

 ملل او

 : نوتاخ كيوك'
 انفال تف للا ل

 ؟مأ : (ريزولا ) دابقيك

 20 394 :وش كنيك

 م5٠ : ناخ كويك

 ور
 "1 مس: ىارك

 « 5١5 : ناخاقابا نب ناخوتاخيك

 2 فؤرب 7 . خفي

 فك دف افشل

 )ل

 ةة : ىجتتل

 فريلا 3 ناكروك ىركل

 ١؟9 : سيلحنل

 م٠ : (ريمألا )ؤلؤل

 )م ا
 «ة.4 2( 58٠١ : ( ةفيلخلا ) نومألا

 "ل: (ان1) قوزام

 :٠١8 (روجالل) وكلام

 ؟44 : ناروت ىلع نيبدلا زرابم

 ا : مصعتسلا نب هاشكرابم

 ؟ة4 : ( ةنيلحخلا ) قتلا

 ؟94 © 5٠ : ( ةفيلخلا ) لكوتملا

 رادتاودلا ) كبيأ نيدلا دهاجم

 اخ (ريغصلا

 4« 5/54 ءالالا" ؛ "الك يلكم

 .( ؟ىلا/ 2( ”ىنلك 2( 5ع( علي

 7 سول عاكهح 2 مك 2 دم

 م... : ( كللل ) ىزيربتلا نيدلا دج

 موسع : ىنامركلا نيدلا دم



 د مي

 مقال : ىلرغملا نيدلا دم

 ؟ا/ه : ( قوحلسلا ناطلسلا) دمت

 ؟ر.١ : نيمألا دمع

 ؟ هقب : ليمأ ككرزب نب دمت

 ؟هو : نسح نب لمح

 الا : ناخ دمح

 ؟ا/ه : هاشمزراوخ دمخ

 : ( سو هيلع هللا لص ) لوسرلا دمت

 ا١ة5عكأغؤم 2 لك مىل١ الق

 ا١ا/لث ء41هم العا

 هم.« نال : نووالق نب دمت

 :( سيون دوزب فووعملا ) دم نب دمح
 ١6

 م8ه : ىوسنللا دمحم

 قى : ىلاهفصإلا دومحم

 ؟١ : (ريمألا ) دومحم

 ٠١ : ( مياشلاخيش) دومحم
 5١١ : ( ناطلسلا ) ىونزغلا دومح

 ٠1 :( نوتاخ ىاترسع )نوتات ىلع

 ؟4ة: ( ةأره ةنحش ) ىاتك "رم

 #8 : قانيا رفاسم

 ؟و4 :( ةفيلخلا ) دشرتسلا

 ؟و.ه : ( ةفيلخلا ) ءىفتسلا

 مه.6 : ( ةقيلطتا ) رهظتسلا
 فك تاتا : ( ةفيلخلا ( مصعتسملا

 ؟و4 : ( ةفيلخلا ) نيعتسملا

 م4 : ( ةفيلطلا ) ىنكتسلا

 ؟و.ه : ( ةفيلخلا ) دحنتسملا

 ؟و.0 : ( ةفيلخلا ) رصنتسملا
 ؟9.: ( جاولي دوم نيا ) كب دوعسم

 ١2١ :هللاذدبع نب دوعسم

 ة.ه : ىدوعسما

 ؟94 : ( ةفيلخلا ) عيطملا

 : ( ديعسلا كلملا نبا ) نيدلا رفظم

 مايو

 "5 : لغرس نيدلا رفظم

 ؟؟ : ديعس نيدلا رفظم

 ؟و.ع ( ةفيلخلا ) زتسملا

 ف : (ةفيلخلا ) مصتعملا

 ؟و4 : ( ةنيلخلا ) دضتعملا

 ؟ة5 ( ةفيلخلا ) دمتحملا

 نيد هناورب نيدلا نيعم

 ؟94 : ردتقملا



- 

 ؟94 : ( ةفيلخلا ) ىدتتللا

 مهي : تكلا

 ؟ة# : ثتسار لد كلا

 ؟ة.6 : ( ةنيلخلا ) روصنملا

 ؟49 : شملكتم.

 1 :ىجاكيا جاكيلكنم

 مس. : ىلكتم
 ؟ 2: روميتوكنم.

 2 فتزآ اقوككتم ) نأ اقوكنم-

 : ( ناخوكنم « ناخوككتم
 ل لا ل

 عسب وس ورسم وسو

 والا ع مر ع عر ع ولو

 2,55 ع ءقلو "هر ع.

 عسل عسب

 : ( ناخوك الوه تنب ) ناكوكتم
 فل

 ١5١٠ : نوسود اجداروم

 56ه : ناخ ىبموم»

 :( ناخوك الوهربص )ناكروك ىسوم

 فيفل

 ةفيلخر زو ) ىمقلعلا نب نيدلا ذيؤم |
 عارم ء 417 2 5 : ( دادغب

 ؟ةرإ/ , "36 ع9 ع ه6

 م5٠ : ىطرعلا نيدلا دي وم

 : ( بييطلا ) ىنادمملا ةلودلا قفوم
 ؟هاب غ5

 ؟و.4 : ( ةفيلخلا ) ىدتمملا

 ؟و.4 :'( ةفيلخلا ) ىدبملا

 هذ: ككنل روميت نب هاشناريم

 34 ١58141١61١6 69 : دنوخريم

 نور تسل

 نر
 1١ : ىاغط نيران

 ؟96 : ( ةفيلخلا ) رصاتلا

 : (ماشلاو بلح ناطلس ) نيدلا رصان

 ( 819 هلاملب "ا5 عضءمل

 ففن

 بحاص) نيدلا ءالع نب نيدلا رصان

 ل 0: (ىلا
 : ( ناطلسلا ) ناخواشك نيدلا رصان

1" 



 ب سنس

 ملل 7 2 "51 : ىرش نيدلا رصان

 ' ( ناتسبق متن ( نيدلا رصان

5" 

 قورخل : ىجركلا ىروان

 : (روصنملا كلملاب بقلملا ) نيددلا مجن
 7ك

 ملا : اكليا كرن

 : ( هجاوخلا ) ىسوطلا نيدلا ريصن
 ( ؟ن/4 ( ؟ةهأالا( "55 5

 (؟كؤأل 255غ عانق 2(ا؟ىع

 انافما تا ف ل

 | ىنيجدنبلا نمؤملا دبع نيدلا ماظن
 مو.م : ( ةاضقلا ىفاق)

 : انآ نوغرأ نبا (ريمألا ) زورون

 انادي

 (ه(
 "ه4 : ( ةفيلخلا ) ىداحلا

 "7 : (ريمألا ) قاّدق' ره

 ؟49 : ىاتيك "ره
 "517 : نيحيسه

 ؟راك : ىجكتيبلا ودنه

 تفل : ناخوك الوه نب وجالوه

 نب كالا

 +. 1م ء1/ : ناخوك الوه
 4 شر شا تق لا

 دف تاققب ب فيل فو

 ك1 لا كافرا كش

 2 525295" 2(؟"ت"(2 ؟١5

 ,1”"ه٠م١ 2555 255/8 2( «210/

 .؛ "ه5 ؛, ؟هزث 2( "هي (؟هأ

 25كم ع ؟هألل( "55 ( ؟همه

 ,ءكالا ءاككق ءاكلا ا اككأ

 < "الك , اله ؛ "ا/5 ع ال

 ,« 5ىلع ؛ "لق 2 "الرع الل

 < "ىلع 2م عىل عار

 2( ؟5خمك ؛ ؟ىرلع ؟ى1ن/ ع( عمك

 4 0556 0 552 تل ا

 , +٠٠" 2 50١1١" ؟ةرل 2 الل

 ىف عم و "قا ل

 ل4 "ه6 0 عجل عاثلحلا عك

 كال ىف فاك ف ضلال . ضل

 ب ك5 2 3١ كلو 2 كام



 د سوو دس

 (ى) ” يفي سس ضي ب فقع

 ع 74: ناخوك الوه نب تومشي | , مسح وسل عسسل ع 4
 ضو ردك عاكف ءاككك نايل وا

 يسرب ع سس ىرسالالا وز

 به : رافصلا ثيللا نب بوقعي ؟و.4 : ( ةفيلخلا ) : قثاولا

 : ناخوكالوه نرب رادوسي | 7١ :(ريمألا )ليعامإ نيدلا هيجو
 فقمت | 7



 ل مياس

 ةنكمألاو نادلبلا_؟

 سل ماج : ( غاطالأ ) غاتالأ )010(

 35 ما : ( ةرب زج ) نوكسيا

 مسوي 70 : قيلاملأ "م 0

 < مز م٠ ودي تول . ( درواب رظنا ) : درويبأ

 "هع ملل سموم. : (طالخ) طالخأ

 "غ6 : نيشب هلآ « 54٠6 1487 ؛ هذ: ناحييركا

 سي: دنآ| مسرع سإو سوم عمم

 اهم. : ناجوأ . معرب معمم ؛ع؟ : نآرأ

 ١0 : ( رهن ) نونأ | 215 ء هم ء 81 ء 977 : ليرإ
 هسا 74: تار مجم : نزرأ

 ل كلو مال ماك 76 ناديسأ

 7 ل ممم « م/م :.دابآ دسأ
 71 ل ل 47 : ىرغصلا ايسآ

 ه4 نأأ ١ عمك ع ا ع 5 , +5٠ : ناهفصإ

 نيوببب يب ه :(ناده) ناتابكإ



 ب 7”

 (ب)
 مسج: ةيكاطنألا باب

 م.5 : قشمد باب

 م.5 : مورلا باب
 م5٠: قارعلا باي

 525 : ىرسجأب

 ؟2.6 : روصنملا رصق باب

 744: ( دروييأ ) دروأب
 ؟4ل/ « 585 :. ىمحعلا جربلا

 , ؟٠١5 2, 5و: ماطس

 موس : لكتب

 6 : هيرشب

 595 « 58/8 : ةرصبلا

 قفا و

 : هةبووقعل

 قا 9 لكم ؟ : دادغ

 اك

 كك 5٠١ ع ال مالا عوضا

 ,اكذأ ( 5كيلو ؟"51/ ع اج

 فقم فيل فر ف

 2( نا ع كنا ع امو ع 5/4

 ( احا كرك تكرم رس

 2( (١-56 55يليب ؟ةوكي "ذه

 ني 5ك "95 عظم لأ

 ناني تقطن

 ٠5 : ( تكانف ) تكانب
 فش : تثكنا جنب

 ؟9يه : نيج دنب

 ؟م5 : ناطلسلا قوس ةباوب

 +14 ءاؤ3 ء”8ك : ىذاولك ةباوب

 ٠5 : دوهملا ةباوب

 . ؟م1 : تايب
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 ٠٠١ :( ةنيدم ) ويج ناج ىلت

 45م يا ؟؟2 :١1١19 ١١ تبت

 نون

 11 25218256 :زبربت

 .2 77/8" هذ عهوأكذ (2ههع هأ

 350 4165ه 1١١ "عقم الت

 4 كن ملأ لام علكك

 ش ئاراان

 ه6 ةشرت

 معو ,م4# :( ربخ) كرت

 <44 64 3586119: ناتسكرت



 مسع : اع

 مم4 لو : توقكنت

 عدو عورلله كا: فتراروت

 ميس

 544 : ( ةنيدم) كروت

1 

 (ج)

 مهر# : ةفيلخلا عماج

 ؟لا/ : نب رجلا لبج

 «14 21 : ( ايجروج ) ناتسجرج
 ”غمللاا

 م5٠: ةري زجل

 م١4 ؛ ؟؟6 ( رهن )وثاغج

 سوح : وثانت ونانج

 مهي : ( ةبرق ) ةيبالج

 برجب : ءالواج

 "96 : هحروجح

 ( ناتسجرج رظنا ) ايجروج

 (وبو عااللا ع ؟١؟ : نوحيج

 ييسر يمين ع 4

 ”ب 27٠ : ( ناليك ) ناليج

 )جر

 ١١9 : ( ةنيدم ) ىاس جنج

 ح

 مءاب : (ةملق ) مراح
 م٠4 : هثيدح

 م5: نارح

 مره : هيب رح

 سير سي سيم لوك: بلح
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 ذك ا هعمح عم : هلخلا

 ؟ىلع 25مل : ناولح

 (خ)
 ؟ةم : صلاخ

 عوامل : ( قيلاب ناخ ) غيلاب ناخ

1 

 موه "لح : نيشاخ

 موو : دابآ هناخ

 ؟غم: ناش وبخ
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 594 2 ٠ عهالك خ٠ ؛ "9 : ناسارخ

 2( 5لكؤ م علب ات عطب

 ( مى[ 2 الاله ؛ "ا/6٠ 4+

 كارو ضل 7 ان للا

 نايا

 ؟غو : ناقرخ

 هال 285 : رولا

 (أل٠ ( فش د: (اطخلا ) ىاطخ

 «ا١ا5١ 211 ١٠ هعءازك6ع

 2 #4 ب رات 7 في ال

 2( 5*5 2 ١" ؟ 2 الذمه طال

 كاوا تن
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 سئ١ : ناكراوخهد
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 ( خيراوتلا مماج - ”؛4 )
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 ص

 ناريإ لوغم

 1 مع

 (1؟1-4؟ه0) < ه١  زيكدج نب ىولوت نب نا وك 'الوه-

 ( ىئاثلا رجلا نم لوألا ءزيجلا لغشيو )

 نت نا

 كلل ا وك الوه نب ناخ اقابآ

 11-184 دمع حل وك الوه نب رادوكت دمحأ

 )124-151 )ةخ ١م اقابا نب ناخ نوغرأ

 (1؟1-94؟51)اك 4 اقايآ نب ناخوتاخيك

 1؟؟(ةدمقلاىذ) 4-4 (ئدامج) وك الوهن. ىاغرطنب ناخودياب -

 ( ىناثلا دلجلا نم ىناثلا ءزجلا مهخمرات لغشيو )
 د

 (18 8 1١4/١ نوغرأ نب ناخ نازاغ

 ( ىناثلا دلجلا نم ثلاثلا ءزجلا لغشيو )

 نت كال

 1 لا ول نوغرأ نب هذنب ادخ وتياجلوأ



 بس ماير سس

 01 ا ا وتيالوأ نب ناخرداهب ديعس وأ - 9

 ىولوت نب اكوب وترأ نب ناخايرأ ٠
 (ملسسم) رسب

 م ودياب و ىلع نب ناخ ىسوم أ

 ( نييردالجلا لخدت )
 وك الوهنب روميتوكنمنب ناخسدمت - ١

 (14 ا ا . وتياجلوأ ثنب كيب ناس ٠

 (1 مسد عجل ١٠ه وتاخيك نب ككن رفال !نب روميتناهجهاش - 4

 (074)14-1844ه/4 ١ وكالوه نيتومشي نب ...ناخ ناملس ١6١

 مسمع عم )ب معرب ناخ روميت انط

 (1 هه س1 له ”  لداعلا ناوريشونأ ٠٠١

 . (ورئأ ظفامل خيراوتلا مماج ليذ وهو قحلملا مهخم ران لغشيو )
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 ةحفصلا

 مو

 . انتاف امع عركلا ءىراقلل نيرذتعم اهبيوصت انه انتبثأ ءاطخأ شعب تعقو (1)

1١ 

 نبدلا رصان

 نيدلا رصان

 ةريظنلا

 اقايآ نا

 دنع

 ناجوإوب

 نازاق

 كادوكره
9 

 ناغلوب

 نازاغ

 هاشغلتق

 قادقره

 مهحذب



 ف

5 

 اةيأا/
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 هنقراعتو

 فب

 هقراعمو

 ىوسنلا دمحخ ىوسنلا نب دمح



 م١



 لضن

 لشد

 اك

 1ب/

 ١1م

 |ةهء

 ١ هسا

 "١

 للا
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 نمي

 وه

 فين

 قيد

 فكل

 فذ

 نافولا

 ناين
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